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1 Abstract 
This project details the process of converting and transferring a turn-based 
paper prototype to a digital real-time format. The projects goals were to see how 
well the original feeling could be transferred to real-time and how the transition 
itself went. The project have been completed with the help of the programmer 
Mikael Gullberg. The practical part of the project was executed between the 
dates of 25/4 – 2/5. This project is a part of the larger project of Victorious 
Skies. During this project values have been converted and properties from the 
turn-based paper prototype have been formatted for use in real-time. This has 
been a very interesting and giving project that has challenged us and presented 
numerous choices about how we wanted to execute the conversions. The work 
was organized with the help of a priority list. I have been the one who have had 
sole responsibility regarding design choices while Mikael Gullberg have 
provided the necessary programming knowledge needed to convert the 
prototype to a digital format. 

The result of this project has been a real-time based digital prototype that is 
used as Victorious Skies first such prototype. Knowledge has been gathered 
regarding conversions of this kind by practical testing. The digital prototype is 
true to the original in such a way that a clear connection could be seen between 
the two. Though they differ in several key aspects due to the changes the real-
time format brought with it. 

I have been able to arrive at several conclusions during this project. The most 
important conclusion I have taken is that there is no way that you can keep the 
exact original feeling as the real-time format just brings too many new factors 
into play. The formula used to transfer games from turn-based to real-time is not 
simple and require lots of thought. To be done right, attention must be given to 
the minute details which makes the process of converting both challenging and 
entertaining.
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2 Sammanfattning 
Detta projekt har rört arbetet med att överföra en turordningsbaserad 
pappersprototyp utav ett spel till en digital realtidsprototyp. Projektets mål var 
att se hur väl den ursprungliga känslan kunde föras över till realtid. Arbetet har 
utförts i samarbete med en programmerare vid namn Mikael Gullberg. Projektet 
har utförts mellan datumen 25/4 - 2/5. Detta projekt är ett delprojekt till det 
större projektet Victorious Skies. Under projektets gång så har värden 
konverterats och egenskaper ifrån pappersprototypens turbaserade format 
anpassats för realtid. Detta har varit ett mycket intressant och givande projekt 

som utmanat oss och ställt oss inför ett flertal val om hur vi ville genomföra 
konverteringarna. Arbetet fortskred enligt en prioriteringslista som påvisade i 
vilken ordning uppgifterna skulle utföras. Jag har varit den som uteslutande 
jobbat med designen inom detta arbete medan Mikael Gullberg har stått för 
programmeringskunskapen som krävdes för att göra prototypen digital. 

Resultatet utav detta projekt blev en realtidsbaserad digital prototyp som 
används som Victorious Skies digitala prototyp. Kunskap har även samlats 
rörande konverteringar utav detta slag genom praktiska tester. Den digitala 
prototypen blev trogen sitt ursprung så pass att det gick att se en tydlig koppling 
mellan de två versionerna. Dock så skiljer dem sig en del på grund utav de 
förändringar som realtid förde med sig. 

Jag har kunnat dra flera slutsatser under detta projekt. Den största slutsatsen är 
att det inte går att behålla ursprungsupplevelsen till hundra procent eftersom att 
realtid för med sig så många nya faktorer som påverkar spelet på sätt som inte 
går att förhindra. Formulan för att överföra ett spel till realtid är inte simpel utan 
kräver eftertanke. Det krävdes mycket arbete och många resonemang kring 
varenda detalj vilket gorde processen både utmanande och underhållande. 
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3 Inledning 
Detta projekt har utförts som ett delprojekt i det mycket större spelprojektet 
’Victorious Skies’. Victorious Skies är ett spelprojekt som utvecklas av en grupp 
motiverade studenter på Högskolan på Gotland. Min roll i projektet Victorious 
Skies är att jag har ansvar för att se till att implementering utav viktiga 
designbeslut sker och sker på ett korrekt och önskvärt sätt. Denna roll är 
mycket lik den roll jag har i detta delprojekt. Under detta delprojekt så har jag 
tillsammans med programmeraren Mikael Gullberg arbetat med att 
implementera en turbaserad pappersprototyp i realtid och även digital form. 

Detta delprojekt har producerat resultat som är relevanta och nödvändiga för 
projektet Victorious Skies fortsatta utveckling. 

 

3.1 Problemformulering 

Detta projektarbete hade för avsikt att lösa ett problem som innebar att en 
turordningsbaserad pappersprototyp utav spelet ’Victorious Skies’ skulle föras 
över till realtid i digital form. Min fråga var hur jag bäst kunde föra över 
prototypen utan att avvika för mycket från den ursprungliga upplevelsen. 
Övergången mellan de två olika formaten skulle utan tvekan att påverka den 
ursprungliga upplevelsen och jag strävade efter att bibehålla 
ursprungskonceptet så väl som möjligt. 

 

3.2 Bakgrund 

Det ligger en del saker bakom att jag valde att arbeta med detta delprojekt. 
Framför allt så ligger det ett personligt intresse bakom valet. Jag finner stort 
nöje utav speldesign och gillar att utforska nya möjligheter. Att arbeta med att 
konvertera ett turbaserat spel till realtid finner jag mycket intressant eftersom 
jag har ett flertal intressen som rör just turbaserade spel av olika slag samt 
deras respektive konverteringar till realtid. Ett bra exempel på detta är att jag 
uppskattar Games Workshops underbara universum Warhammer 1. Detta 

universum används som grund för ett flertal turbaserade miniatyrspel som inte 
ursprungligen befinner sig på en digital plattform. Dock så har Warhammers 
franchise växt sig så stor att de tagit kliv in i den digitala världen och där igenom 
även i viss mån in i realtid. Dessa kliv är mycket intressanta och väcker många 
frågor. Bland dessa frågor så finns det bland annat hur dem höll sig trogna till 
det turbaserade originalet. På grund utav detta så har jag personligen fått upp 
ögonen för att utföra ett liknande projekt där även jag ska överföra ett turbaserat 
system utan att förstöra vad det var från början. 

När jag gjorde undersökningar innan jag valde projektet så lade jag märke till att 
just min problemformulering verkade vara obesvarad eller i alla fall väldigt 
obskyr att finna. I den mån som jag kunde söka efter tidigare skrivna rapporter 

                                            
1
 Warhammer Fantasy Battle, 2010, Games Workshop 



Oltner, Alexander Att överföra en turordningsbaserad prototyp till realtid 2011 

7 
 

och liknande material så kunde jag inte hitta något. Detta gjorde det hela ännu 
mer intressant. 

Sett ur en speldesigns-synvinkel så har frågan ett generellt värde värt att ta upp 
och tänka på. Anledningen till att den har ett värde för speldesigners i allmänhet 
är för att prototyper är ett av de mest effektiva och framförallt ekonomiska 
hjälpmedel som finns tillgängliga. Prototyper är utmärkta verktyg att ta fram och 
även testa olika designer på. Anledningen till att prototyper är så attraktiva för 
framförallt spelutveckling är för att spelutveckling inte har en lika fast eller satt 
formula som exempelvis utvecklandet utav nyttoapplikationer har. 
Spelutvecklare måste därför själva finna passande lösningar för just deras 
projekt. Jag valde att göra en turbaserad pappersprototyp just på grund utav 
anledningarna att de är effektiva att ta fram och testa designer på samt så löser 

de problemet med att projektet inte hade någon tilldelad budget genom att vara 
i princip gratis. Som det står i boken Game Design Workshop2 så är prototyper 
väldigt effektiva eftersom de tillåter utvecklaren att direkt dyka ner i spelets 
mekaniker och tillåter experiment som ingen annan process kan. 
Pappersprototyper får ofta lov att vara turbaserade även om slutprodukten skall 
vara realtid på grund utav att det är svårt att simulera realtid med papper och 
penna. Detta leder till ett dilemma med att många spelutvecklare är tvungna att 
konvertera sina prototyper till realtid vid ett eller annat stadie under 
utvecklingen. Enligt Tracy Fullerton3 så är det mycket svårt att via en 
pappersprototyp simulera den flödesprocess som realtid bidrar med. Detta gör 
så att jag noggrant måste se hur prototypen förändras under processens gång 
eftersom att den kommer att förändras. 

Victorious Skies har ett antal mål som närmast kan beskrivas som 
upplevelsemål. Det har varit mycket viktigt för mig under arbetet att ta hänsyn 
till dessa upplevelsemål eftersom att de statuerar exempel på hur slutprodukten 
bör vara. I de flesta fall så har dessa mål tagit överhanden när jag tagit ett 
beslut rörande överförandet utav en viss artefakt. De flesta utav dessa mål har 
varit svåra att se i pappersprototypen. De upplevelsebaserade målen är som 
följer: 

 Spelaren ska känna att spelet har en klar kompetetiv/tävlingsinriktad sida 
och ska motiveras till att vilja tävla mot sin motståndare. 

 Spelaren skall känna att striderna är hektiska och intensiva samtidigt 
som spelaren ska ha stor kontroll över vad som händer. 

 Det ska kännas som om skeppen beter sig på ett sådant sätt som kan 
förväntas utav dem i frågan om rörelse. De ska ta ut sina svängar 
ordentligt och bete sig i stora drag som riktiga skepp. 

 Skeppsstriderna skall vara engagerande och tilltalande för betraktare och 
ska inte kännas sega eller omotiverade. 

Spelet har även ett antal mål som är rent estetiska. Estetiken har varit mycket 
viktig redan sen spelet var enbart ett koncept. Den är inte central under detta 
arbete men jag tog hänsyn till de faktorer som avgör hur spelarens helhetsbild 
utav spelet ser ut: 

                                            
2
 Fullerton, Tracy, 2008, Game Design Workshop, s.175-176 

3
 Fullerton, Tracy, 2008, Game Design Workshop, s.181 
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 Skeppen skall ha tydliga skillnader och individuella utseenden. 

 Det ska tydligt gå att se och vara enkelt att urskilja skeppens attacker 
och specialattacker. 

 Spelet ska följa en generell estetik baserad på verkliga flottor. Denna 
estetik är baserad på skepp som färdas på vatten med inslag utav 
spelets bakgrundshistoria. 

 Spelaren skall inte kunna störa sig på immersionsbrytande element i en 
så pass hög grad att spelaren finner spelet löjeväckande i förhållande till 
den estetik vi vill ha. 

 

3.3 Syfte 

Att överföra ett spel ifrån ett turordningsbaserat format till realtid var en mycket 
intressant fråga ur både en personlig synvinkel och ur en speldesignssynvinkel. 
Ur en personlig synvinkel var det en nödvändig fråga eftersom att det var mitt 
ansvar att se till att Victorious Skies skulle fungera som realtidsspel. Ur en 
speldesignsvinkel så är det en mycket engagerande fråga framförallt eftersom 
realtidsspel som baserar sig på turordningsbaserade föregångare vanligtvis får 
spridda slutresultat utan en uppenbar anledning. Att kunna fastslå några av de 
anledningar som ligger bakom en bra/dålig realtidskonvertation är denna 
rapports syfte. 

 

3.4 Mål 

Målet med denna rapport var att samla kunskap inom området att konvertera 
turbaserade spel till realtid för användning utav mig samt läsare utav denna 
rapport. Jag ville praktiskt lära mig detta genom projektet. Jag ville kunna 
använda min samlade kunskap för att föra över Victorious Skies 
pappersprototyp till digital form utan att förlora för mycket av 
ursprungsupplevelsen. Under överförandet så skulle jag ha upplevelsemålen 
och de estetiska målen i åtanke. Jag ville senare kunna applicera den kunskap 
jag samlade på mig under detta arbete för att utföra flera liknande arbeten. Jag 
ville också kunna förmedla den kunskap jag samlar på mig under detta projekt 
till andra utvecklare i samma sits genom denna rapport. I punktform så ser mina 
mål ut som följande: 

 Praktisk kunskap rörande realtidskonvertering ska samlas. 

 Victorious Skies pappersprototyp ska föras över till realtid. 

 Upplevelsen ska föras över utan för stora avvikelser och hänsyn ska tas 
till de upplevelsebaserade/estetiska målen. 

 Kunskapen som samlas från detta projekt ska kunna användas i 
kommande projekt. 
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3.5 Avgränsningar 

Projektet görs som examensarbete för programmet Speldesign och Grafik och 
relaterar till spel och speldesign.  

Projektet har ett antal satta avgränsningar. Spelet utvecklas enbart som ett spel 
för flera mänskliga spelare vilket innebär att enspelarupplevelsen är helt 
utlämnad. Spelet ska spelas och testas på en PC eller en Macintosh. Spelet 
använder sig inte utav alternativa kontroller,exempelvis joystick eller 
handkontroll, utan använder sig enbart utav tangentbord och mus.  

Spelet är inte ämnat att i dagsläget bli en slutgiltig produkt utan enbart en 
testversion. Spelet skulle hålla två viktiga datum då det måste ha uppnått en 
viss verkshöjd. Detta projekt gordes som förarbete inför det första datumet som 

var SGA's4 inlämning. Det andra datumet var Högskolan på Gotlands 
tillställning GGC5. Båda dessa tillfällen var tävlingar Victorious Skies ställde upp 
i. 

Kortfattat och i punktform: 

 Projektet skulle relatera till spel. 

 Ingen enspelarupplevelse. 

 Plattformen är PC/Macintosh. 

 Spelas med tangentbord/mus. 

 Inte ämnad att bli en slutgiltig produkt. 

 Skulle vara klart innan SGA/GGC gick av stapeln. 

 

3.6 Vad är Victorious Skies? 

Mitt examensprojekt utfördes som ett delprojekt till Victorious Skies. Vad är då 
Victorious Skies? Victorious Skies är ett studentprojekt som utförs på 
Högskolan på Gotland och har varit i utveckling i över två år. Spelet är ett 
realtidsstrategispel6 med fokus satt på en betydligt mer annorlunda estetik än 
vad de flesta konsumenter i den satta målgruppen vanligtvis kommer i kontakt 
med. Spelet behandlar slag mellan luftskepp som slåss över territorier i himlen. 
Detta öppnar upp för den mekanik som definierar vårt spel och skiljer det från 

mängden. Denna mekanik benämns som trelagerssystemet. Se bild 2. 

                                            
4
 Swedish Game Awards. 2011. http://gameawards.se/ 

5
 Gotland Game Conference. 2011. http://www.gotlandgameconference.com/info/about-ggc/ 

6
 Adams, Ernest, 2007, Fundamentals of Game Design, s.298, 321, 470. 



Oltner, Alexander Att överföra en turordningsbaserad prototyp till realtid 2011 

10 
 

 

Trelagerssystemet innebär att skeppen kan förflytta sig mellan tre olika lager 
som ligger vertikalt ovanför varandra. Dessa lager har olika faktorer som skiljer 
dem från varandra. Tillsammans så ger lagren ett flertal taktiska möjligheter 
som inte varit möjliga i många tidigare titlar. Spelet skall ha matcher som går ut 
på att spelare ska använda sina styrkor för att kontrollera territorium i himlen 
och då framförallt speciella zoner. Dessa speciella zoner kallas för ’Victory 
Zones’ eller vinstzoner. I luftrummen runt dessa zoner sker det enorma 
konflikter mellan de olika fraktionerna. Varje match tar inte längre tid än 20 
minuter vilket låter spelare spela ett flertal matcher och testa många olika 
taktiker på kort tid. Spelet är framförallt designat att vara ett spel för flera 
mänskliga spelare. I dagsläget kan upp till två spelare kontrollera varsin styrka. 

3.6.1 Victorious Skies värld 

Victorious Skies utspelar sig i en fiktionell värld där två enorma fraktioner tagit 

makten och slåss över territorium. Världen som spelet utspelar sig i är en 
variant utav vår jord, fast förändrad utav en enorm naturkatastrof där 
fruktansvärda mängder av en mystisk gas trängt upp ur marken och förskjutit 
kontinentalplattorna. Förskjutningen har totalt förändrat hur vår värld utvecklats. 
Stora världsomspännande bergskedjor, isolerade länder och djupa sprickor ner 
till jordens inre är bara ett fåtal av konsekvenserna katastrofen haft. Denna gas 
visar sig ha egenskaper som tillåter militärmakterna att tillverka flygande skepp 
som snabbt dominerar all krigsföring. Det är dessa skepp som spelarna får 
styra i mindre skärmytslingar runt om i världen. Denna påhittade värld tillåter 
stor frihet när designbeslut skall tas då den inte är knuten till verklighetens 
kedjor. 

Bild 2: Trelagerssystem (Oltner, 2011) 

 



Oltner, Alexander Att överföra en turordningsbaserad prototyp till realtid 2011 

11 
 

3.6.2 Vilka är Victorious Skies? 

Gruppen Victorious Skies består utav totalt åtta personer. Av dessa är sex 
stycken grafiker och designers medan två är programmerare. Gruppen delar ett 
brinnande intresse för att producera och färdigställa ett spel utav hög kvalitet. 
Samtliga i gruppen är från samma årsgrupp och går antingen på programmet 
Speldesign och Grafik eller på Speldesign och Programmering. Samtliga går på 
Högskolan på Gotland där den största delen av spelets utvecklingstid 
spenderats.
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4 Metod 
Under detta kapitel så beskrivs projektets arbetsprocess och genom att läsa 
detta kapitel så ska du som läsare kunna få förståelse för hur frågeställningen 
behandlats. 

4.1 Projektet 

Jag utförde detta projekt genom att använda mig utav en prioriteringslista som 
bearbetats enligt en metod inspirerad utav vattenfallsmodellen. 
Prioritieringslistan tillverkade jag själv. Metoden har bearbetat uppgifterna i en 

fallande ordning utan fokus på iterering. Prioriteringslistan innehåller det som 
skulle utföras i projektet uppdelat i artefakter. Artefakter är delar utav 
slutprodukten som görs separat och sedan sätts ihop för att bilda en helhet. 
Under arbetet så tog jag och kontinuerligt förde loggbok. Loggböckerna låg som 
komplement till mitt metodkapitel. Under projektets gång skrev jag ner allt utav 
vikt som rörde min problemformulering för bearbetning i denna rapport.  

Värt att notera är att prototypen har överförts till sin digitala form med baktanken 
att vi utan onödiga mellansteg skulle fortsätta utveckla spelet utifrån den. Detta 
är enligt Tracy Fullerton7 lönsamt för oss eftersom vi inte är en stor grupp och 
kontinuerligt arbetar i samma programmeringsspråk. 

Ännu en sak värd att notera är att detta arbete har byggt vidare på en högst 
ofärdig tidigare digital prototyp. Detta innebar för arbetet att vissa saker redan 
fanns och det gällde även delar som inte denna konvertering behandlar. 
Exempelvis så fanns det redan kod för ’fog of war’ eller hur långt skepp kunde 
se i dimman. Det fanns även en stor mängd grafiska artefakter såsom testobjekt 
i form utav berg och andra terrängobjekt. Det fanns även en hel del slutgiltiga 
modeller i den föregående varianten. Samtliga skepp varr redan klarställda utav 
tidigare designers vilket poserade ett problem för mig eftersom skeppen inte var 
designade för att följa min pappersprototyps regler. Exempelvis så var de 
bestyckade med åtskilliga kanoner när pappersprototypen enbart använde sig 
utav en kanon per skepp, eller flera som agerade som en. 

4.1.1 Plattform 

Till detta projekt så använde vi oss utav plattformen Unity8 som bidrog med de 
verktyg som våra programmerare behövde för att förverkliga vår vision. Unity 
har även stått till grund för de tidigare digitala prototyperna. 

Pappersprototypen var skapad med hjälp utav rudimentära hjälpmedel. Papper, 
pennor och tålamod. 

 

                                            
7
 Fullerton, Tracy, 2008, Game Design Workshop, s.219 

8
Unity.  2011. http://unity3d.com/unity/ 
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4.2 Projektplan 

Innan arbetet påbörjades så skapade jag en projektplan (Bilaga - Projektplan). 
Projektplanen var ämnad ge mig själv en god överblick över hur min tid borde 
planeras. Anledningen till detta var för att arbetet hade en tydlig tidsgräns och 
jag var i behov utav att strukturera upp mitt arbete. Anledningen till att jag ville 
strukturera upp mitt arbete var för att jag ville undvika onödig stress. 

I projektplanen så har jag beskrivit hur varje vecka skall gå till och vad som ska 
uppnås. Alla viktiga datum som måste kommas ihåg är nedskrivna. Den 
innehåller även en riskanalys ämnad att förbereda mig inför problem som kunde 
uppstått. Jag komplimenterade varje risk med en åtgärd. Tekniskt sett så var 
riskanalysen då även en åtgärdsplan. Projektplanen innehöll även stycken 

rörande bland annat hur den önskade slutprodukten skulle se ut och även ett 
stycke som denna rapports inledning baseras på. 

Projektplanen låg som grund för hela arbetet. Inga ändringar fick ske i 
projektplanen efter det att den var skriven eftersom jag då kunde ha fått 
svårigheter att korrekt analysera min process vid ett senare tillfälle. 

 

4.3 Loggbok 

Under arbetets gång så förde jag loggbok. Loggboken fördes i ett dokument 
som automatiskt noterade datum och tid. Loggbokens upplägg är mycket 
simpelt och den var ämnad att vara svår att glömma bort att göra. Jag noterade 
ner allt jag gorde i väldigt små notiser på enbart 3-8 ord för att inte lägga ner för 
mycket tid på skrivandet eftersom jag annars kunde tappa fokus på det jag 
arbetade med för tillfället. 

 

4.3.1 Sammanställningar 

Som komplement till detta metodkapitel så ville jag ha med sammanfattningar 
av vad jag gjort under arbetsprocessen. Detta gjorde jag genom att använda 
mina enkla men utförliga loggböcker som grund för en mer utförlig text. Dessa 
sammanfattningar gordes endast under veckor som är relevanta för läsaren, 
delvis inte mellan de datum som jag enbart skriver denna rapport. I 

sammanfattningarna så ville jag visa på vad jag gjort mellan de datum som de 
relaterar till. Detta gäller både vad jag gjorde i direkt relation med att försöka 
svara på min problemformulering samt hur arbetet gick rent generellt. Målet 
med sammanställningarna var att de skulle ge en mer övergriplig kontrast över 
vad jag utfört mellan datumen. 

 

4.3.1.1 Sammanställning ett 

För en sammanfattad loggbok se bilaga (Bilaga - Loggbok 1).  
Sammanfattningsvis under denna tidsperiod så påbörjade jag arbetet och 
beskrev hur jag gick tillväga med det. Jag inledde med att försöka formulera en 
ordentlig problemformulering. Jag fortföljde detta genom att skriva en 
projektplan och planera ut kommande arbete. 
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4.3.1.2 Sammanställning två 

För en sammanfattad loggbok se bilaga (Bilaga - Loggbok 2). 
Denna loggbok beskriver kortfattat arbetet med den praktiska delen. Jag 
beskriver mest hur arbetet gick och hur det gick tillväga. Jag samlade 
information och referenser under arbetets gång. 
 

4.4 Prioriteringslista 

Prioriteringslistan är ett dokument som jag skrev för att få en lättöverskådlig 
överblick. Den bidrog med en lättöverskådlig överblick över projektets 
omfattning. (Bilaga - Ursprunglig prioriteringslista) Den var ämnad att användas 
under den tidsperiod som det praktiska arbetet skulle utföras under. 
Prioriteringslistan innehöll artefakter som skulle föras över från den 
turordningsbaserade prototypen till realtid. Den var formaterad med 
svårighetsgrad och förväntad tid tills artefakten var klar. Artefakterna var 
beroende utav varandra och vissa ledde till andra. De var sorterade efter hur 
viktiga dem var att få klara. Detta hjälpte mig att kunna förutse hur lång tid som 
skulle komma att behövas för att klarställa prototypen. 
 
Prioriteringslistan består utav en tabell med ett antal kolumner innehållande 
tidigare nämnda rubriker. Uppgifterna kontrollerades ständigt och 
tidsbestämdes med generösa mått. För att bedöma en artefakts läge så 
användes färgkoder. Hela raden som innefattar artefaktens namn, prioritet, 
tidsuppskattning och svårighetsgrad färgades med en passande färg. Grön 
användes för att tyda på att uppgiften var helt klar och inte stod i behov utav en 
annan uppgifts klarställande. Gul innebar att uppgiften var klar men otestad. 
Röd innebar att någonting kritiskt hindrade uppgiften från att färdigställas och 
resurser genast skulle fokuseras på att studera problemets omfattning. Om en 
artefakt i listan var understruken eller genomstruken så innebär det att uppgiften 
var struken. 
 
Prioriteringslistans struktur gorde den utmärkt att användas i samband med 
metoder som använder sig utav en fallande arbetsordning. Till exempel seriell 
utveckling.  Uppgifter som tillkom under arbetets gång hamnade på ett separat 
blad och prioriterades. I början utav varje arbetsdag så fördes de nytillkomna 
uppgifterna in i listan. Vanligtvis så skulle de nytillkomna uppgifterna hamna sist 
i listan så att de hamnade efter redan utstakad tid. Dock så fick högprioriterade 
uppgifter föras in på den plats som var nödvändig för fortsatt arbete.  

4.4.1 Tidsuppskattning 

Prioriteringslistan använde sig som tidigare sagt utav en väl tilltagen 
tidsuppskattning. Dessa tidsuppskattningar gjordes utav mig och Mikael 
Gullberg i syfte att kunna uppskatta arbetets längd. Det praktiska arbetet skulle 
utföras under en tidsmängd på fem dagar. Detta innebar att tydliga linjer kunde 
dras på prioriteringslistan och en arbetsmängd per dag kunde tas fram med 
lätthet. När tiden uppskattades så räknade vi med att inte bli klara med alla 
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artefakter redan innan arbetet startades. Detta för att undvika stress och för att 
mer effektivt ta fram vilka artefakter som var högst prioriterade. 

 

4.5 Ansvarsfördelning 

Eftersom att jag jobbade tillsammans med Mikael Gullberg så var vi tvungna att 
klart och tydligt dela upp arbetet så att var och en av oss fick passande 
uppgifter men framförallt möjligheten att jobba med sin individuella 
problemformulering. Mikael Gullbergs problemformulering gick ut på att 
analysera processen i sin helhet vilket inte förhindrade mitt arbete. Jag jobbade 
själv med att svara på min problemformulering. Mikael Gullberg bidrog med 
kunskaper jag inte hade själv, mer specifikt programmeringsfärdigheter. Mikael 
förde med andra ord över pappersprototypen till digital form medan jag i 
samordning med honom såg till att han gorde det på ett sätt som bibehöll den 
ursprungliga versionens koncept så väl som möjligt. Mikael Gullberg var helt 
utanför den beslutsfattande delen rörande design. Efter hans egen önskan så 
fick jag kontroll över alla designbeslut. 
 

4.6 Den tidiga prototypen 

För att utföra detta arbete så har jag använt mig utav en pappersbaserad 
prototyp. Den pappersbaserade prototypen är skapad utav mig i ett mycket 
tidigare skede utav utvecklingen av Victorious Skies. Pappersprototypen är en 
turbaserad prototyp som spelas mellan två spelare (Bilaga - Pappersprototyp). 
Eftersom att den var gjord med penna och papper så ansåg jag att den inte 
kunde vara annat än turbaserad. Pappersprototypen innehöll regler och 
mekaniker som skulle föras över till digital form. Jag använde prototypen som 
direkt referensmaterial. Under arbetets utförande så satt jag med prototypens 
regler och såg till att varenda regel abstraheras på ett korrekt sätt. Jag har 
spelat prototypen åtskilliga gånger så jag har även kunskap om hur en ordinär 
match går till. Detta kunde jag nyttja igenom att jämföra flödet mellan de två 
olika formatens matcher. 

Pappersprototypen spelades mellan två spelare som tävlar om att uppnå en 
viss mängd vinstpoäng först. Detta gör de genom att kontrollera ett antal skepp 
vardera. Dessa skepp befinner sig på en spelplan bestående utav ett 
hexagonnät. På detta hexagonnät så kan spelarna manövrera runt sina skepp, 
anfalla fiendeskepp och ta kontrollen över vinstzoner som ger spelarna 
vinstpoäng om de är de enda som för en runda kontrollerar dem. Spelarna 
skriver i hemlighet ner vad deras skepp gör under turen som kommer, sedan så 
spelar de två spelarnas turer ut sig samtidigt. 

4.7 Genomförande/Process 

Under arbetsprocessen skulle följande utföras: 

 Pappersprototypens separata delar skulle föras in i en förbestämd 
ordning till en digital prototyp. 
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 Jag skulle se till att de turordningsbaserade elementen på ett korrekt sätt 
fördes över till realtid och inte tappade sina tänkta funktioner längs 
vägen. 

 Delarna skulle föras in i linje med de upplevelsebaserade/estetiska 
målen i så god mån som det gick. 

 Delarna skulle testas och se till att fungera innan vidare delar fördes in 
för att undvika komplikationer. 

 En digital prototyp innehållande samtliga delar skulle klarställas. 

Jag skulle även vara på vakt efter problem som kunde uppstå och försöka lösa 
dem på plats. Problem som med stor säkerhet skulle uppstå: 

 Tidsförhållanden mellan turbaserat/realtid. 

 Bortskalning utav delar på grund utav tidsbrist. 

 Estetiska kompromisser. 

 Förflyttningsflöden mellan skeppen. 

Eftersom att dessa problem var högst förväntade så kunde jag tidigt börja tänka 
ut hur jag skulle kunna gå tillväga för att lösa dem. 

 

4.7.1 Uppgiftshantering 

För att ta itu med prioriteringslistans artefakter så använde vi oss utav en 
variant utav vattenfallsmetoden. Det innebar att vi utförde uppgifterna i exakt 
den ordning som prioriteringslistan avsedde. Metoden vi använde var 
konstruerad utav mig och var ämnad att producera resultat så snabbt som 
möjligt. 

För att utföra en uppgift så tog vi först och såg till att båda var medvetna om att 
den nya skulle påbörjas. Vi kontrollerade även att den föregående uppgiften var 
helt klar och rätt utförd till en så pass godtycklig nivå att vi kunde anse den klar. 
Detta inkluderade att den föregående artefakten skulle vara testad. När detta 
var uppfyllt så tog vi i samråd och diskuterade hur artefakten borde göras för att 
hamna så nära ursprunget som möjligt. 

Jag tog och skötte alla beslut som togs om hur artefakten borde omformas när 

den var i behov utav det. Jag förmedlade detta till Mikael Gullberg under 
arbetets gång för att övergången skulle gå rätt till från början. Det var mitt 
ansvar att se till att Mikael Gullberg gorde saker på rätt sätt genom att passivt 
delta i programmeringen genom att exempelvis stundvis ställa frågor om vad 
som för tillfället utfördes. 

4.7.2 Testning 

Så fort en artefakt var redo för att testas så gav vi den värden som 
överrensstämde med pappersprototypens värden. Om detta resulterade i att jag 
ansåg att resultatet var godtagbart så gick artefakten vidare till klarställning. 

Testningen skedde utan onödiga iterationer. Om någonting fungerade på ett 
sådant sätt att jag vid ett senare tillfälle kunde ta upp uppgiften igen och 
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fortsätta arbeta med den så väntade jag med att fortsätta. Dock med vissa 
undantag i form utav de tester som behövde utföras för att kontrollera att 
ursprungsupplevelsen följdes. 

 

4.7.3 Klarställandet utav uppgifter 

Innan en ny artefakt kunde börja behandlas så var den föregående artefakten 
tvungen att vara 'klar nog'. En uppgift var klar nog när den i sin dåvarande form 
inte förhindrade arbetet med nästkommande uppgifter. Ett exempel på detta var 
om en uppgift som stod i relation med en senare uppgift inte skulle bli så pass 
klar att den följande uppgiften skulle gå att utföra. För att en uppgift måste 
klassas som klar så var den tvungen att fungera väl rent mekaniskt. Den skulle 
även vara godkänd utav mig. För att bli godkänd utav mig så skulle den vara 
anpassad efter hur pappersprototypens motsvarighet betedde sig. I fall utav att 
detta inte kunde uppnås så gordes en kompromiss där resultatet skulle komma 
så nära pappersprototypens ursprung som möjligt. 

 

4.7.4 Restbehandling 

Under arbetet så dök det upp oväntade uppgifter som sluppit under radarn eller 
dykt upp som problem runt de befintliga artefakterna. 

För att ta hand om dessa så satte vi in dem i prioriteringslistan. Om det var en 
mindre företeelse så kunde vi se igenom fingrarna med den och fixa den direkt. 

Utifall en rest var oviktig att utföra under just detta projekt så skjöts den upp till 
senare men antecknades fortfarande ner. 

 

4.8 Förarbete - Efterforskning inom spel 

För att förbereda projektet så tog jag och utförde ett förarbete som innebar att 
jag snabbt gick igenom ett antal spel. Spelen som jag gick igenom hade likheter 
med det projekt jag själv tänkte utföra. I många fall så hade jag enbart tittat på 
ett spel och läst vad andra skrivit om det eftersom jag utav en eller annan 
anledning inte kunnat testa det själv. 

 

4.8.1 Turbaserade spel abstraherade till realtid 

Det fanns många spel, både gamla och moderna, som hade sitt ursprung i 
klassiska turordningsbaserade spel. Dessa spel var ofta konverterade till realtid 
när de tagit steget över i digital form (Exempel nedan). Jag såg på vissa utav 
dessa spel för att se hur pass trogna de var till sina original. Eftersom jag hade 
relativt omfattande kunskaper rörande Games Workshops Warhammer-
universum så hade jag valt att lägga ner mest tid på att undersöka spel 
baserade på just detta universum. Det fanns en hel del spel baserade på detta 
universum som varierade i ålder och kvalitet men de delade alla den 
gemensamma faktorn att de ville tilltala spelare utav det turordningsbaserade 
figurspelet. De spel som jag tog mig en titt på var spelen Shadow of the Horned 
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rat9, Dawn of War10, Dawn of War 211 samt modifikationen Firestorm over 
Kuarawa12. Jag såg på dessa spel för att försöka utöka min egen kunskap 
rörande konverteringar utav dessa slag. Dessa spel hade alla viktiga 
egenskaper jag tar upp och tittar närmare på. Mer om dessa spel under 
rubriken teori. 

 

4.8.2 Tankar kring konvertering till realtid 

Jag förberedde mig genom att försöka hitta exempel på hur 
realtidskonverteringar brukade gå till och vilka resultat de förväntades 
producera. Jag hade sedan innan en grov aning om vad jag kunde förvänta mig 
eftersom jag hade spelat en hel del spel med liknande bakgrunder. Jag hittade 
en del relevanta källor online som jag använde mig utav. Bland dessa en artikel 
publicerad på Gamasutra skriven utav Soren Johnson13 som behandlade de 
olika formatens för och nackdelar och vad som kunde förväntas utav dem. Från 
detta drog jag vissa slutsatser om hur prototypen skulle komma att förändras i 
och med bytet till realtid: 

 Spelet skulle gå från en deterministisk spelstil till en kaotisk. 

 Det nyinförda kravet på reaktionsförmåga skulle öka spelarnas 
stressnivåer. 

 Eftersom att spelarna inte längre skulle att ha möjligheten att kontrollera 
allt som hände samtidigt så var det viktigt att tänka på att spelarna skulle 
känna sig kompetenta när de spelade. 

 Tur skulle spela en större roll. 

                                            
9
 Shadow of the Horned Rat, 1995, Mindscape, Games Workshop. 

http://homeoftheunderdogs.net/game.php?id=1871 
10

 Warhammer 40.000: Dawn of War, 2004, Relic entertainment, THQ 
11

 Warhammer 40.000: Dawn of War 2: Retribution, 2011, Relic Entertainment, THQ 
12

 Firestorm over Kuarawa Forum. 2011. http://www.fok.dow-mods.com/ 
13

 Johnson, Soren. Analysis: Turn-Based Versos Real-Time. 
http://www.gamasutra.com/view/news/25920/Analysis_TurnBased_Versus_RealTime.php 
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5 Teori/Empiri 

5.1 Vattenfallsmetoden/Seriell utveckling 

Under arbetet så jobbade vi enligt ett system som kan påstås vara kraftigt 
inspirerat utav vattenfallsmodellen eller seriell utveckling. Vi ville bli klara med 
saker fort och inte behöva följa den iterativa modell vi vanligtvis använder oss 
utav. 

Vattenfallsmetoden14 är en äldre modell som är ämnad att underlätta driften 
utav ett projekt. Stegen i denna modell bearbetas i en fallande ordning där det 

är tänkt att varje steg skall vara helt klart och bedömt innan projektet kan gå 
vidare. Innan ett steg inleds så ska den ansvarige för projektet bedöma om 
projektet ska påbörjas, fortsätta, avslutas eller läggas på is. Modellen tillåter 
stor frihet inom resursplanering mellan stegen. Det är även lätt att dirigera 
resurser dit de behövs som mest. Den enda riktigt stora nackdelen är att varje 
steg kan ta lång tid eftersom de måste verifieras. 

Verifieringssteget var för oss förenklat eftersom det var jag som enväldigt 
bestämde när ett steg var godkänt. Detta gorde så att vi oftast kunde bortse 
från modellens stora nackdel. 

 

5.1.1 Prioriteringslistan 

Prioriteringslistan visar kraftiga drag utav denna modell. Den är dock inte mer 
än ett separat verktyg skapat just specifikt för detta projekt. Den skulle ha 
passat mycket väl ihop med denna modell om så skulle ha krävts. 

 

5.2 Spel och analys 

Jag tog och genomförde ett antal empiriska tester i form utav spelanalyser för 
att förbereda mitt arbete. Jag gjorde detta för att kunna granska och se vad hos 
dessa spel som stod ut. Många av de funktioner som skulle in i spelet var 
kraftigt inspirerade utav olika områden hos andra spel. 

 

5.2.1 Speltestning 

Jag testade och såg på ett antal spel. Jag tog även och undersökte spel jag inte 
kunde få tag på eller få att fungera genom att söka reda på vad andra tyckte om 
dem. Jag testade inte så många spel personligen utan läste om dem eller 
diskuterade med medlemmar i min grupp som spelat de respektive spelen. 

                                            
14

 Tonnquist, Bo, 2010, Projektledning, s.107 
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5.2.1.1 Dawn of War 

Dawn of War är ett spel som vi kraftigt inspirerades utav. Dawn of War 
innehåller ett antal system som påminner om de vi ville ha. Exempelvis 
resurssystem och system för vinst och förlust. Detta spel testade jag inte 
personligen. Dock så har jag spelat det för en längre tid sedan dock då inte i 
testsyfte. Jag förde en diskussion med min grupp eftersom samtliga har spelat 
spelet. Dawn of War innehåller lite utav den känsla vi ville ha i Victorious Skies 
rent estetiskt. Det var inte det mest passande utav de spel vi testade utan det 
kom upp mest på grund utav sin bakgrund som spel med rötterna i 
turordningsbaserade förfäder. Rent spelmekaniskt så finner vi systemen i Dawn 
of War 2 mer lockande. Jag anser att Dawn of War inte helt lyckats vara trogna 
till sina rötter särskilt väl. Utvecklarna har dock sett till att göra ett så bra spel 
som de istället för att blint följa systemet de baseras på. Jag håller med om att 
utifall ett system inte skulle förts över väl till realtid så kan det bytas ut mot ett 
som gör det. 
 

5.2.1.2 Dawn of War 2 

Dawn of War 2 testade jag personligen. Detta spel är precis som sin 
föregångare Dawn of War baserat på ett turordningsbaserat spel. Dawn of War 
2 innehåller många utav de funktioner som vi ville anpassa till vårt spel. För det 
första så innehåller spelet ett system för vinst och förlust som vi tog stor 
inspiration utav. Det är också ett väldigt visuellt egagerande spel att spela 
eftersom att slagen oftast spelar ut sig som små filmer med mycket detaljer att 
lägga märke till. Detta på grund utav att de olika enheterna i spelet inte kan 
vända sig och gå utan att först ta ut en mindre sväng. 
 
Systemet för vinst och förlust i Dawn of War 2 fungerar som följande. Varje 
spelare har en mängd poäng som kan jämföras med deras 'liv'. Det finns tre 
punkter ute på slagfältet som spelarna kan ta över med hjälp utav sina 
respektive enheter. De tas över genom att en enhet spenderar en viss tid med 
att stå still bredvid punkten utan att bli anfallen utav fiendeenheter. Varje punkt 
som en spelare kontrollerar får den andre spelarens poäng att sjunka ju längre 
tid punkten behålls. Eftersom det finns tre punkter att kontrollera så måste en 
spelare hålla det högsta antalet utav dessa för att motståndarens poäng ska 
sjunka. Så fort en spelare har slut på poäng så förlorar den. 
Detta system är en stark influens till Victorious Skies. Skillnaden är att i 
Victorious Skies så finns det fyra punkter, zonerna tas över genom att helt 
enkelt stå i dem med en enhet och spelare behöver inte hålla fler zoner än den 
andre för att poängen skall börja ticka ner. 
 

5.2.1.3 Shadow of the Horned Rat  

Shadow of the Horned Rat är ett utav de tidigaste exemplen på warhammers 
steg in i realtid. Jag försökte testa detta spel själv eftersom att det finns gratis 
att tillgå. Det visade sig dock inte fungera på min tillgängliga hårdvara. Jag 
kunde dock se i spelets beskrivning att det inte var särskilt troget originalet och 
verkade istället vara fokuserat på att undvika att göra dumma misstag som att 
exempelvis skjuta kanoner i ryggen på dina egna regementen. Dock så verkade 



Oltner, Alexander Att överföra en turordningsbaserad prototyp till realtid 2011 

21 
 

de stolta över att de lyckats simulera regementen vilket jag finner är en stor del 
utav vad som gör Warhammer till ett så bra spel. 

5.2.2 Efterforskning på diskussionsforum 

Jag tog och efterforskade en del på internetbaserade diskussionsforum. Det 
forum som jag analyserade mest var ett utvecklingsforum för en 
spelmodifikation kallad 'Firestorm over Kuarawa'15 som är en adaption utav det 
turordningsbaserade spelet Warhammer 40.00016. Detta spel är en modifikation 
utav spelet 'Dawn of War' som även det är en realtidsapplikation utav det 
turbaserade spelet Warhammer 40,000. Skillnaden mellan dessa två är att 
modifikationen strävar efter att vara så likt originalspelet som möjligt medan 
Dawn of War är mer fokuserat på att ge en balanserad och jämn 

spelupplevelse. Jag kunde se många heta diskussioner om hur de aktiva 
forumanvändarna ansåg att utvecklarna borde göra för att föra över 
Warhammer 40,000 till realtid. Naturligtvis så var åsikterna spridda och skilda 
men de allra flesta problem kunde spåras till samma rot. Denna rot var att trots 
att modifikationen skulle sträva så mycket som möjligt efter att vara trogen 
originalet så skulle det vara i realtid. Realtidskonverteringen var ett uppenbart 
hinder för utvecklarna och det var mycket intressant att läsa de olika 
forumtrådar som behandlade utvecklarnas beslut och val angående hur de 
skulle sköta överförandet. Naturligtvis så höll jag inte alltid med deras val men 
jag fann fortfarande stort nöje i att se hur de rättfärdigade sina påståenden. 

Tyvärr så kunde jag inte testa modifikationen eftersom jag inte ägde en kopia 
utav Dawn of War samt att jag inte kunde finna ro att testa alla de nya 
adaptioner som skaparna lagt in i den. Dock så var diskussionsforumet 
tillsammans med den presentation som fanns utav modifikationen intressant 
nog för att ge mig många nya insikter om ämnet. 

5.3 Tidiga prototyper 

Den pappersbaserade prototypen skapade jag långt innan detta projekt 
inleddes. När jag skapade min pappersbaserade prototyp så utgick jag ifrån en 
tillgänglig tidigare prototyp. Den tidigare prototypen representerade spelet dåligt 
och behövde göras om. Jag använde kunskap som jag samlat på mig vid 
tidigare tillfällen för att utforma prototypen. Jag använde mig mycket utav iterativ 
testning. Jag utformade en del i prototypen som jag tyckte representerade en 
specifik design som var önskvärd att ha med. Denna testade jag sen i ett antal 
olika utföranden tillsammans med en testgrupp. Jag lade stor fokus på att 
förmedla de olika grundmekanikerna spelet var tvungna att uppvisa. 
Pappersprototypen är inte skapad utifrån ett specifikt ramverk men har skapats 
med stor omsorg. 

Den digitala prototypen bygger även den på en tidigare prototyp. Den tidigare 
prototypen är skapad innan detta projekt inleddes. Den bygger dock enbart rent 
tekniskt på en tidigare digital prototyp. Den tidigare digitala prototypen var 
skapad utan riktlinjer och var inte i linje med vad vi önskade utav vår digitala 
prototyp. 

                                            
15

Firestorm over Kuarawa Forum. 2011 http://www.fok.dow-mods.com/ 
16

 Warhammer 40,000, 2008, Games Workshop 
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6 Resultat 

6.1 Den digitala prototypen 

En digital prototyp (Bilaga - Digital Prototyp) togs framgångsrikt fram under 
detta projekt. 

Jag nådde upp till de mål jag satte för den digitala prototypen. Målen var som 
följer: 

 Praktisk kunskap rörande realtidskonvertering skulle insamlas. 

 Victorious Skies pappersprototyp skulle föras över till realtid. 

 Jag skulle se till att upplevelsen fördes över utan för stora avvikelser och 

ta hänsyn till de upplevelsebaserade/estetiska målen. 

 Kunskapen som samlats från detta projekt i skulle kunna användas i 
kommande projekt. 

 Vi fick in i princip samtliga artefakter som vi planerade att få in. Prototypen blev 
relativt trogen till originalkonceptet men skiljer sig på flera punkter. Många 
förhållanden mellan de två prototyperna ändrades under arbetets gång. Det 
visade sig att vissa saker var mycket svårare att effektivt föra över än andra.  
På de punkter som skiljer sig så har ofta upplevelsemålen fått gå före. Som 
grund att fortsätta utveckla Victorious Skies på så är prototypen utmärkt och har 
stor potential. Den har stor potential för att vi höll möjligheterna öppna under 
överföringen och allt kan i efterhand ändras mycket enkelt. Den är den bästa 
nuvarande representationen av hur vi förutspådde att Victorious Skies skulle se 
ut och spelas. 

Prototypen blev mer hektisk än pappersprototypen. Det finns inte längre rum för 
långa betänketider utan spelarna måste reagera snabbt. Detta är en direkt 
biverkning utav det nya formatet realtid. Detta var dock förväntat så ingen 
förvirring uppstod under arbetet. Jag ansåg att spelet blev mycket 
underhållande för två spelare trots sin uppenbara enkelhet. Jag själv ansåg att 
den fungerade mycket bra att motivera Victorious Skies utvecklingsgrupp med. 

Den digitala prototypen blev översatt på så sätt att även den blev ämnad för två 
spelare. De två spelarna kunde dessutom använda sig utav varsin dator för att 
spela prototypen. Pappersprototypen var i största grad baserad på tillit mellan 

spelarna och förutsatte att ingen skulle medvetet bryta mot reglerna. I denna 
version så lät vi datorerna tvinga spelarna att följa de satta reglerna till punkt 
och pricka. 

När jag började planera hur arbetet på den digitala prototypen skulle gå till så 
planerade jag att föra över pappersprototypen direkt. Detta ändrade jag dock på 
tidigt bestämde att låta upplevelsemålen gå före i många fall. Det jag då gjorde 
var att avvika kraftigt från pappersprototypens koncept där det var uppenbart att 
resultatet inte skulle ha varit önskvärt. 
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6.2 Överförandet 

Under överförandet av pappersprototypen till digital form så fick jag lov att på 
många ställen ändra de förhållanden som fanns. Ofta så var jag tvungen att 
ändra dessa förhållandet utav antingen kompabilitetsskäl eller eftersom att 
upplevelsemålen specificerade en upplevelse som lättare kunde uppnås med 
ett annorlunda tillvägagångssätt. Jag kom på många ställen fram till vad som 
var lämpligast för Victorious Skies och det var i vissa fall inte i linje med 
pappersprototypen. 

När jag omvandlade det turbaserade systemet till realtid så beslutade jag mig till 
en början för att sätta en tidsgräns för under hur lång tid i sekunder en spelare 
skulle hinna utföra lika många handlingar som de hann på en tur i 

pappersprototypen. Det visade sig dock att jag var tvingen att tänka om även 
här för att det visade sig att jag inte kunde föra över samtliga handlingar till 
samma tidsenhet. 

 

6.2.1 Förflyttning, intervaller och förhållanden 

Skeppens förflyttningshastighet standardiserade jag till tio sekunder. Detta gav 
en behaglig hastighet på skeppen som motsvarade den känslan som 
pappersprototypen förmedlade. För att räkna ut hur långt skeppen skulle röra 
sig var jag tvungen att använda mig utav förhållanden. Förhållanden använde 
jag för allt jag konverterade eftersom att jag visste att jag inte skulle kunna 
använda mig utav verkliga mått. Pappersprototypens bana var 17 x 17 
hexagoner stort vilket jag satte i relation till Unity's 1000 x 1000 'Unity Units'. En 
'Unity Unit' är ett mått satt utav Unity själv och kan vara inställt till vadsomhelst. 
Skepp som rörde sig tre rutor per tur rörde sig med andra ord 3 utav 17 rutor i 
pappersprototypen utifall att de åkte rakt fram. Dessa förhållanden använde jag 
för att räkna ut hur många Unity Units som skeppen skulle röra sig på. Jag tog 
helt enkelt 1000 och delade det på 17 och multiplicerade med 3. 

I pappersprototypen så kan skepp svänga mycket enkelt. De kan snurra åt 
valfritt håll på stället genom att offra sin rundas förflyttning. Detta passade inte 
in i den digitala prototypen utan byttes ut mot en svängradius. Svängradius var 
en av de saker som realtid bidrog med. Jag beslöt mig för att hålla originalet 
troget på det sätt att skepp skulle ta lång tid på sig att vända sig helt om. Dock 

så tog skeppen och försökte ta ut en sväng när kommandot gavs, snarare än att 
snurra på stället. Hur snabbt denna sväng gordes var relativ till deras normala 
hastighet vilket gav den bästa representationen utav hur lång tid de skulle ta på 
sig. I pappersprototypen så offrade alla skepp all sin förflyttning för att svänga. 
Detta stämde inte bra in på hur vi önskade att skeppen skulle bete sig så 
förhållandet ändrades till det som benämns ovan. 

I pappersprototypen så kunde skepp röra sig en bestämd mängd rutor, 
exempelvis tre, och avfyrade sina vapen en gång per gång skeppet rörde sig 
denna bestämda mängd rutor. Detta förhållande ändrades i den digitala 
prototypen till att skeppen kunde avfyra sina vapen två gånger på samma tid 
som de kunde röra sig sin bestämda mängd rutor. Tidsmängden tio sekunder 
översattes inte väl till skeppens vapen utan de besköt sina motståndare på tok 
för sällan för att hålla spelarens intresse. Jag beslutade mig för att ge skeppens 
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vapen en separat tidsmängd som för dem simulerade en tur utav 
pappersprototypens spel. Denna tidsmängd blev satt till 5 sekunder. Detta 
resulterade i att skepp förgjorde andra skepp dubbelt så snabbt som i 
pappersprototypen. Beslutet togs eftersom att spelare inte längre var lika blinda 
i hur de navigerade sina skepp. Spelare kunde närsomhelst avbryta en 
manövrering med ett skepp om skeppet kunde bli beskjutet. Detta resulterade i 
att jag ansåg att den offensiva kraften kunde fördubblas utan att påverka spelet 
negativt. Ursprungsupplevelsen tolkas bättre i detta format eftersom spelarnas 
snabba reflexer i andra fall gör det svårt för skeppen att få tid att avfyra sina 
vapen alls. 

 

6.2.2 Kontroll 

En av de största skillnaderna mellan de två prototyperna och också den som 
separerar spelarbasen är faktumet att i den digitala prototypen så har spelarna 
inte full kontroll utav alla skepp varenda runda. De har enbart tid att kontrollera 
ett visst antal skepp samtidigt. Detta skulle närmast kunnat liknas vid utifall 
spelarna utav pappersprototypen enbart skulle ha fått kontrollera ett fåtal utav 
sina skepp varje runda. Detta varierade naturligtvis mellan spelare. Jag kunde 
dock inte finna en fullständigt tillfredsställande lösning på detta problem. För att 
försöka slå emot detta så tog vi och implementerade en artificiell intelligens17 
som tillät skepp som för tillfället inte kontrollerades utav en mänsklig spelare att 
själva sikta på och anfalla fiender. Skeppen stod still när de inte fick order. 
Detta kunde ha blivit ett problem för vissa spelare men en lösning togs aldrig 
fram eftersom att jag ansåg att de allra flesta spelare skulle vilja styra sina 
skepp helt själva utan datorhjälp. 

 

6.2.3 Skada 

När jag skulle föra över den skada som skeppen gjorde så stötte jag på ett klart 
problem. I den tidigare digitala prototypen som vi använde som grund så 
avfyrade varje skeppskanon varsitt skott medan skeppen i pappersprototypen 
inte hade fler kanoner än en. Jag beslutade mig för att använda mig utav flera 
kanoner eftersom detta stämde mer överrens med våra estetiska mål. 
Kanonerna satt utspridda så pass att de ungefär simulerade det som 
pappersprototypen ville visa med sin riktningsbaserade skada. På det skeppet 
jag använde för att testa på satt tre kanoner fram, två bak och en på sidan. Jag 
delade upp den högsta skadan som ett skepp kunde göra och lade ut det på 
varje kanon (Bild 3). 

 

                                            
17

 Adams, Ernest, Fundamentals of Game Design, s.20.21 
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Det slutade med att alla kanoner fick en satt skada och en egen radie som de 
kunde avfyras i. Detta simulerade effektivt att skeppet gorde olika mycket skada 
på sina fiender beroende på hur det var positionerat. I en bredsida så kunde 

samtliga kanoner svänga och avfyra på fienden medan kanonerna som var 
riktade bak exempelvis inte kunde skjuta rakt framåt. Skadan stämde bra 
överrens med pappersprototypen trots att den skiljde sig från skepp till skepp på 
grund utav att de hade olika många kanontorn.  

 

6.2.4 Storlekar 

Skeppens storlekar rent fysiskt var en faktor som fick lov att ändras under 
överförandet. I pappersprototypen så var alla skepp lika stora och tog upp exakt 
en hexagon vardera. Detta fungerade inte i den digitala prototypen eftersom de 
estetiska målen skulle ha behövt ignoreras helt så istället fick skeppen olika 
storlekar. De estetiska målen tillät inte en så grov generalisering. Detta 
resulterade i att skepp inte längre kunde blockera andra skepp lika väl. 
Tillsammans med faktumet att skepp inte längre kunde svänga på stället 
bildade detta en tillfredsställande helhet. Med bortgången utav skeppens storlek 
så var jag även tvungen att anpassa de olika specialattackernas effekt. För att 
få en effekt trogen originalet så fördubblade jag bombernas explosioner och lät 
dem påverka skepp i en mycket större yta. 

 

6.2.5 Skeppsklasser 

Jag valde att inte ha med samtliga skeppsklasser som fanns i 

pappersprototypen. I pappersprototypen fanns det skepp som det under arbetet 
inte fanns några planer på att förverkliga. Detta på grund utav att det inte skulle 
funnits tid att göra modeller till dem och därför så skulle de inte uppnått de satta 
estetiska målen. Bland de skepp som togs bort helt och hållet fanns den lätta 
kryssaren och slagkryssaren. Dessa två skepp fyllde två roller som blev svåra 
att fylla. Slagkryssaren mindre så dock eftersom att den enbart var en variant 
utav vanliga slagskepp med mindre modifikationer i form utav snabbare 
hastighet och lägre pansar. Den lätta kryssaren var dock pappersprototypens 
mest ordinära och välanvända skepp. Den var lagom bra på precis allt och hade 
precis som slagskeppet förmågan att släppa bomber. I och med bortgången 
utav denna skeppsklass så beslutade jag mig som jag nämnt tidigare att öka 
bombers generella effektivitet eftersom det nu enbart var slagskepp som hade 
förmågan att släppa dem. Maktgapet mellan jagare och slagskepp var påtagligt 

Bild 3: Kanonplaceringsdemonstration (Oltner, 2011) 
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och kunde inte på ett helt tillfredsställande sätt fyllas utan att lägga till den 
saknade klassen. Orsaken till detta maktgap var på grund utav att slagskepp 
var så påtagligt mycket bättre och mer effektiva än jagare och faktumet att det 
nu inte existerade ett mellanting mellan de två. 

 

6.2.6 Sifferförhållanden 

För att förenkla för oss själva så beslutade vi oss för att förändra förhållandet 
mellan vissa siffror. Det vi ändrade var att tiodubbla alla tal och värden som 
pappersprototypen använde sig utav. Detta tillät oss att kunna arbeta utan att 
gå in på decimaler. Vi övergick med andra ord till ett strikt heltals-system. 

I pappersprototypen så vinner en spelare när den samlat på sig en viss mängd 
vinstpoäng. Denna vinstpoäng varr ofta så låg som fem. Detta översattes inte 
väl till den digitala prototypen utan jag beslöt mig för att värdet här skulle ändras 
helt och hållet. Anledningen till detta var för att systemet för vinstpoäng 
ändrades. Istället för att samla på sig poäng för att vinna så skulle spelarna 
sträva efter att få ner sin motståndares poäng till noll. Detta för att stärka 
känslan utav att spelet var kompetetivt/tävlingsinriktat genom att uppmuntra 
spelarna till att vara offensiva. Denna poäng satte jag till 300 poäng per spelare. 
Spelarna fick motståndaren att förlora poäng på samma sätt som de i 
pappersprototypen fick poäng. Det blev helt enkelt en nedräkning istället för en 
ökande summa. Med andra ord så vinner och förlorar spelarna på samma sätt 
som tidigare. 

 

6.3 Ursprungsupplevelsen 

Ursprungsupplevelsen har bevarats i sin essens. Det går tydligt att se att de två 
prototyperna delar många likheter. Det är svårt att se om vissa saker överförts 
väl på grund utav det mer kaotiska spelmomentet realtidskonverteringen 
medfört. Spelet påminner rent taktiskt mycket om pappersprototypen trots att 
det lugna taktiska momentet bytts ut emot ett reflexivt moment. Att föra över det 
kompetetiva/tävlingsinriktade elementet gick utmärkt och realtid hjälpte till att 
förstärka dess betoning genom att bidra med många 
kompetetiva/tävlingsinriktade delar som idag är standard för liknande spel. 
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7 Analys/Diskussion 
I detta stycke så analyserar jag mina resultat och värderar mitt arbete. 

 

7.1 Hur gick överförandet? 

Överförandet mellan de två prototyperna gick förvånansvärt bra. Jag trodde att 
det skulle uppstå mycket fler fel, konflikter och problem än det faktiskt gjorde. 
Överförandet gick inte helt perfekt men det gick så bra som jag förmådde. 

Det största problemet jag hade under arbetets gång var det faktum att när en 
turbaserad prototyp skall föras över till realtid så uppstår det ett visst kaos i 
spelupplevelsen. Den går över från att vara deterministisk till att bli kaotisk18. 
Kaoset uppstod som en biverkning utav att spelarna nu inte längre hade 
oändligt med tid på sig att tänka över sina drag. Mycket testning gick ner i att 
bedöma en såkallad tidsenhet som skulle avgränsa hur mycket betänketid 
spelarna fick. Denna betänketid ville jag hålla relativt lång för att imitera den 
obegränsade betänketiden pappersprototypen använde sig utav så väl som 
möjligt. 

Att bestämma tidsenheten visade sig vara den enda riktigt knepiga delen under 
överförandet. Jag spenderade mycket tid på att tänka för mig själv hur jag borde 
göra den. Det var klart från början att jag var tvungen att göra någonting 
drastiskt eftersom att prototyperna inte delade format. Jag ville att överförandet 
skulle producera en upplevelse så lik den turbaserade som möjligt och till en 
början så jag tog och testade höga tidsmängder. Jag tog och tänkte efter hur 
jag ville att spelet skulle spela ut sig i realtid. För att göra detta så föll jag 
tillbaka på tidiga dokumentationer om hur Victorious Skies design förtäljde att 
upplevelsen skulle vara. Utav detta så fick jag fram att spelet skulle kännas 
kompetetivt/tävlingsinriktat och utspela sig under en verklig tidsmängd på inte 
mer än 20 minuter. 

Till en början testade jag med att sätta tidsenheten, som då är en tur i den 
turbaserade prototypen, till 10 sekunder. Detta gav en mycket behaglig 
hastighet på de olika skeppen i förhållande till hur snabbt jag hade tänkt mig att 

de skulle färdas. Dock uppstod ett problem i och med att samtliga kanoner som 
satt monterade på skeppen sköt med intervaller på 10 sekunder även dem. 
Detta gick på tok för mycket ifrån konceptet med att spelet skulle spela ut sig 
relativt snabbt. Testerna gick vidare till att sätta tidsenheten till 5 sekunder vilket 
gav en perfekt intervall på kanonernas avfyrningshastighet - den var inte så 
snabb att den kändes helt malplacerad men inte heller så långsam att det 
kändes tråkigt för spelarna. Dock så betedde sig skeppen helt fel i och med att 
de blev för snabba. 

Det var dessa två tester som gav mig idén att göra en kompromiss. Om jag 
satte tidsenheten för hastighet till 10 sekunder och den för tornens 

                                            
18

 Johnson, Soren, 2009, Analysis: Turn-Based Versus Real-Time, 
http://www.gamasutra.com/view/news/25920/Analysis_TurnBased_Versus_RealTime.php 
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avfyrningsintervall till 5 så fick jag fram en vältigt tilltalande bild utav spelet. 
Detta resulterade i att skeppen förstördes dubbelt så snabbt som i 
pappersprototypen medan de rörde sig lika snabbt. Dock så visade sig det 
fungera mycket väl i praktiken. Trots att det skulle varit absolut fånigt att ha 
dessa mått i pappersprototypen så visade det sig att balansen i den digitala 
prototypen inte blev lidande allt för mycket utav beslutet. Just på grund av det 
nytillförda kaotiska momentet så kändes det mer naturligt att ha det på just 
detta sätt. 

För att gå vidare så var vi även tvungna att skala av pappersprototypen och ta 
bort vissa delar utav den som visade sig vara onödiga eller på tok för 
komplicerade att konvertera till realtid. En utav dessa delar är kollisioner mellan 
skepp. I pappersprototypen så kunde skepp utav olika typer kollidera med 

varandra genom att helt enkelt ramma varandra eller åka upp/ner på varandra 
mellan lager. Detta visade sig ha behövt mycket mer arbete nerlagt på sig än vi 
hade kunnat bespara och om sanningen ska fram så var det inte en särskilt 
central del utav prototypen att kunna ramma andra skepp. Faktum är att 
ramningsmekaniken i pappersprototypen var bruten och kunde utnyttjas för att 
genomföra balansbrytande attacker mot sin motståndare genom väl 
genomtänkt manövrering. Beslutet var lätt att ta och vi tog helt enkelt bort 
skeppskollision från spelet. Detta beslut påverkade den digitala prototypen 
positivt eftersom samma taktiker som tillåtit spelare i pappersprototypen att få 
oförtjänta fördelar hade kunnat användas i den digitala prototypen mycket 
enklare på grund utav sin mer hektiska realtidsmiljö. 

Vi var även tvungna att ta bort en del saker ur spelet som egentligen hade gjort 
sig bäst utav att vara med. Vi var tvungna att ta bort två hela skeppsklasser på 
grund utav att vi fått besked ifrån Victorious Skies 'lead designer' eller 
huvudansvarige för design att de inte skulle hinna få modeller gjorda för sig. 
Eftersom detta projekt var ett delprojekt till Victorious Skies så ville jag inte att vi 
skulle lägga ner tid på att ta in saker som ändå inte skulle användas. Så vi var 
tyvärr tvungna att skrota skeppsklassen 'Light Cruiser' eller lätt kryssare. 

 

7.2 Hur väl behölls den ursprungliga upplevelsen? 

Det finns en väldigt klar skillnad i hur de två prototyperna spelas. Jag kunde inte 
imitera den känsla som kom utav att ha full kontroll över sina skepp. Det 
innebar dock inte att prototypen på något sätt led utav det. Den digitala 
prototypen respekterade de satta estetiska och upplevelsebaserade målen 
mycket bättre än pappersprototypen i huvud taget kunnat. Det fanns fortfarande 
en djuprotad känsla utav strategi i de båda prototyperna. Trots de stora 
förändringarna så ansåg jag att den ursprungliga upplevelsen levde kvar fast 
dock i kraftigt modifierad form.  

Det fanns åtskilliga förändringar som gjorts för att den digitala prototypen skulle 
bli så bra som möjligt. Jag försökte undvika att göra förändringar enbart på 
grund utav tidsbrist trots att det inte alltid gått att göra det. Trots att vissa stora 
delar har tagits ut ur spelet som exempelviss skeppsklasser och kollision så 
väger de delar som konverteringen till realtid bidrar med upp för det hela. Bland 
detta så fanns framförallt den upplevelse som realtid bringar med. Den lätt 
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kaotiska och stressiga stämningen som tillförts motiverar spelarna att tänka 
snabbt och få dem att intressera sig för att utveckla nya och spännande 
strategier. 

 

7.3 Hur väl följdes planen/prioriteringslistan? 

Den projektplan som jag skrev innan projektet påbörjades skapades för att 
undvika att jag skulle råka glömma bort viktiga moment. Min projektplan 
fungerade och framförallt tidsplanen hjälpte mig få ett ordentligt grepp på vad 
jag skulle göra och när jag skulle göra det. Jag följde projektplanen väldigt noga 
eftersom den var planerad efter exakta datum. Den innehöll vissa avsnitt som i 

efterhand kan anses redundanta utav mig. Bland dessa finns exempelvis 
riskanalysen. Det var naturligtvis bra att ta upp alla risker så att jag var 
medveten om att de fanns där, men åtgärderna till varje risk var så uppenbara 
för mig att jag egentligen inte skulle ha behövt skriva ner dem. 

Prioriteringslistan var även den användbar. Jag följde den till i princip hundra 
procent. De enda avvikelserna var att jag avsatte viss tid till att utföra små tester 
och fixa vissa uppenbara fel. Utifall ett stort fel uppenbarade sig så tog jag och 
gav den en prioritet och satte in den i listan. 

 

7.3.1 Avvikelser 

De avvikelser som uppstod från det ursprungliga schemat hanterades mycket 
väl. Om någonting var i behov utav mindre testning så såg vi till att utföra det 
vid en passande tidpunkt och inte inleda arbete beroende utav det innan vi 
visste att allt stämde. Vi hade absolut inte många avvikelser. De flesta som vi 
hade var egentligen delar utav artefakter som vi utav någon anledning förbisett. 
Därför så tog vi ofta och helt enkelt inkorporerade dem i den ursprungliga 
uppgiften. Vi hade aldrig några problem med tid eftersom vår plan att sätta en 
överdriven förväntad tid hjälpte oss att inte överboka oss själva. 

 

7.4 Projektets genomförande och intressanta företeelser 

Under arbetsprocessen så skedde det en hel del intressanta saker som jag 
ämnar berätta om i detta stycke. Jag tänker även berätta om hur processen 
fortskred rent generellt. 

 

7.4.1 Initiering utav projektet 

När min planering var klarställd så var det dags att ta tag och börja med 
projektet. Jag förberedde mig noga inför initieringen och såg noga till att jag inte 
glömt att förbereda någonting.  

7.4.1.1 Tidig initiering 

Till en början så gick projektet mycket väl. Inga direkta problem uppstod under 
den tidiga initieringen. Det visade sig att den planering vi utfört varit helt adekvat 
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för att dra igång arbetet i en god takt. Arbetsmoralen var hög och bidrog till att vi 
jobbade på i god takt. 
 

7.4.1.2 Samordning med Mikael Gullberg 

För att arbetet skulle gå att genomföra så var jag tvungen att upprätta en god 
kommunikation med Mikael Gullberg, min programmerare. Eftersom jag och 
Mikael Gullberg kände varandra sedan tidigare och även har arbetet i projekt 
tillsammans så var det inga problem med att upprätta en god 
kommunikationsbas. Tack vara denna tidigare kontakt så visste jag exakt hur 
Mikael Gullberg arbetade och kunde anpassa arbetsflödet kring hans behov för 
att optimera arbetet. Detta resulterade i att vi kom igång mycket snabbt och det 
var inte mycket velande inblandat i initieringen. Jag ansåg att denna 
samordning inte kunde ha gått bättre. Baserat på tidigare erfarenheter så visste 
jag hur suboptimalt samordningen hade kunnat gå. Det var enormt lättande att 
inse att min planering fungerade smärtfritt och till och med producerade resultat 
jag inte vågat drömma om. 
 

7.4.1.3 Projektplanen 

Projektplanen var för mig ett användbart verktyg. Tidsplaneringen som utgör 
den huvudsakliga delen i projektplanen skrev jag så pass utförligt att jag utan 
att behöva bli nervös eller stressad kunde se exakt vad jag skulle göra och när 
jag skulle vara klar. Jag kunde närsomhelst använda projektplanen för att 
snabbt kunna friska upp mitt minne angående problemformuleringen och vad 
jag borde skrivit upp. Tack vare detta så kunde jag arbeta mer effektivt än jag 
tidigare trott att jag kunnat. Detta var naturligtvis väldigt motiverande för mig. 
Jag använde mig inte alls utav riskanalysen eftersom att det turligt nog inte 
uppstod några direkta problem. Under arbetets gång så satt jag med 
projektplanen nära till hands för att ständigt kunna använda mig utav den. Detta 
är mycket användbart för mig eftersom jag kan vara ganska tankspridd i 
projektsituationer. 
 

7.4.2 Projektets generella fortskridande 

I detta stycke kommer jag att beskriva arbetet med artefakter. Jag kommer att 

gå igenom dem i kronologisk ordning och beskriva hur arbetet gått samt mina 
tankar runt varje artefakt. 

 

7.4.2.1 Vinst/Förlustkriterier 

För att spelarna skulle kunna ha möjlighet att vinna spelet var jag tvungen att 
föra över vinst och förlustkriterier, såkallade ’Victory Conditions’. De bestod utav 
ett antal synliga zoner utplacerade på kartan. Dessa funktioner var väldigt 
rättfram att implementera. Den största skillnaden från pappersprototypen var att 
poängmängden för vinst hade ändrats. I pappersprototypen så fick spelare ett 
poäng per runda som de ensamma stod med minst ett skepp i en vinstzon. De 
behövde totalt fem poäng för att vinna spelet och det var väldigt vanligt med 
oavgjorda matcher. För att råda bot på detta så beslutade jag mig för att ändra 
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poängmängden till 300 per spelare. Eftersom jag ville att spelet skulle spelas på 
högst tjugo minuter så anpassades poängen efter detta. Om en spelare höll 
endast en vinstzon och den andre spelaren höll noll så skulle den första 
spelaren vinna på 25 minuter. I den pappersbaserade prototypen så vinner en 
spelare som ensam håller en vinstzon på 5 turer. Detta skulle vara på tok för 
snabbt i realtidsprototypen då matcherna knappt skulle ha hållit ett par minuter. 
När jag testade mig fram till detta värde så tittade jag på spel såsom Dawn of 
War 219 och tog inspiration därifrån. Jag testade hur värdena fungerade 
tillsammans med Mikael Gullberg och vi kom överrens om att de fungerade väl 
och gav stora taktiska möjligheter. Vinstzonernas antal satte vi till fyra. Detta 
kom utifrån att vi har flera lager som spelarna kan färdas på i spelet. Jag ville 
dock inte ha en vinstzon per lager utan bestämde mig för att mittenlagret skulle 

ha två för att fokusera spelarna runt just detta lager.  

 

7.4.2.2 Kontroll och rörelse 

När jag arbetade med att få fason på hur skepp skulle kontrolleras och röra sig 
så testade och gissade jag väldigt mycket. Detta var en enorm punkt eftersom 
spelare utav pappersprototypen hade perfekt kontroll över alla sina skepp 
medan det enbart är möjligt för de mest skickliga spelarna i realtidsspel. Vi ville 
inte att skepp bara skulle stå still och inte agera utifall att en spelare inte hade 
tid eller förmåga att kontrollera det. Vi enades tillslut på att applicera en lösning 
som många andra strategispel av liknande slag använder sig utav. Denna 
lösning innebär att applicera en artificiell intelligens till skeppen som tillåter dem 
att agera i viss mån fritt från spelarens inblandning. Detta skulle inte vara en 
ersättning för mänskligt spel utan enbart ett mindre hjälpmedel. Därför så 
beslutade vi oss för att inte inkludera möjlighet för skeppen att röra sig själva 
utan enbart plocka upp egna mål och avfyra sina vapen. Det tog lång tid innan 
denna funktion fungerade tillfredställande nog. Det uppstod en hel del udda 
problem som gick snabbt att lösa. Dessa inkluderade att skepp kunde plocka 
upp vänliga skepp som mål och skjuta på dem. I vissa realtidsstrategispel så 
kan spelare ställa in utifall att de vill att deras enheter skall förfölja 
fiendeenheter som de har i sina sikten. Detta skulle ha varit ett önskvärt tillägg 
för vårt spel men på grund utav tidsbrist valde vi bort detta. 
 
En separat fråga var hur skeppens svängradius skulle implementeras. Skeppen 
skulle enligt de estetiska målen bete sig i viss mån som verkliga skepp gör och 
därav beslutade jag mig för att lägga in en stor svängradius på samtliga skepp. 
Detta är mycket i linje med både de estetiska målen och de upplevelsebaserade 
målen eftersom immersionen skulle ha brutits något enormt utifall att skeppen 
skulle ha kunnat svänga på en femöring. Plattformen Unity hjälpte mig i detta 
fall med att räkna ut dessa. Eftersom skeppen hade inbyggda hastigheter så 
fick de även en automatisk svängradius som i de allra flesta fall fungerade 
alldeles utmärkt rent estetiskt. Att införa svängradius på skeppen ändrar det 
navigations och positionsbaserade elementet spelet presenterar till det bättre. 
Detta för att det blir mer logiskt och förutsägbart än det var i pappersprototypen 
där skepp kunde svänga i princip hur skarpt som helst. 
 

                                            
19

  Warhammer 40,000: Dawn of War 2: Retribution, 2011, Relic entertainment, THQ 
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7.4.2.3 Torn och pansar 

När jag designade hur tornen skulle bete sig så stod jag inför ett stort dilemma. I 
pappersprototypen så har skeppen en satt skada som påverkas utav vilket håll 
den skulle skjuta åt. Dock så hade vi i detta läge fått modeller med kanoner som 
satt på sådana sätt att jag var tvungna att tänka om. Jag beslutade mig för att 
dela upp skadan som skeppet skulle göra på antalet kanoner. Detta var dock 
inte så simpelt som det kanske låter eftersom att skadan även skulle påverkas 
utav ett fast värde som kallas för pansar. Pansarens värde är satt och kunde 
inte konverteras till något mer behändigt som exempelvis en procentsats. Detta 
gjorde att jag fick ett till dilemma i och med att olika skepp har olika många 
kanoner men ska göra samma skada. Jag löste dock problemet genom att på 
vissa skepp fördubbla attackhastigheten. Det skepp som vi använde som 
kontrollskepp hade en bestyckning på sex kanoner. Det andra skeppet hade en 
bestyckning på tre kanoner. Detta gav mig en klar idé om hur problemet kunde 
lösas. Inga andra skepp använde sig utav kanontorn på samma sätt utan var 
bestyckade med specialattacker. 
Precis som vissa skepp har högre pansarvärde än andra skepp så har även 
vissa kanoner ett 'penetrationsvärde' som drar av pansar från det skepp den 
skjuter på. Vi valde dock att inte införa penetrationsvärdet som ett faktiskt värde 
utan valde istället att ge vissa kanoner högre skada. Detta uppnår precis 
samma resultat. 
 

7.4.2.4 Terräng och kollision 

När vi förde över pappersprototypens system för terräng och kollision så var vi 
till en början osäkra på hur vi skulle göra. I pappersprototypen så kunde inte 
spelarna frivilligt förstöra sina skepp genom att flyga upp/ner in i berg. Dock så 
skulle det ha varit onödigt jobbigt att programmera så jag beslutade mig för att 
inte ha den spärren. Spelarna kan med andra ord frivilligt förstöra sina skepp 
genom att krascha in dem i berg. Detta kommer de dock förmodligen undvika 
eftersom terrängen tydligt kommer att påvisa att skeppen kommer gå sönder 
om de gör det. 
 
Mycket tid gick åt till att se till att skeppen navigerade korrekt. Skeppen kan 
kollidera med varandra så de är även tvungna att navigera runt varandra. Vi 
testade till en början att inte låta skeppen kunna knuffa på varandra för att hålla 
ett någorlunda realistiskt förhållningssätt till det hela. Det visade sig dock snabbt 
att det resulterade i att skeppen kilade fast sig i varandra, oförmögna att 
svänga. Jag beslutade då att vi fick lov att tänja på reglerna lite och tillät 
skeppen att kunna påverka varandra i spelmotorns fysiksimulation. 
 
Kollision mellan skepp fick vi lov att ta bort helt och hållet. Det skulle ha tagit på 
tok för lång tid att implementera. Eftersom det inte var en central del i 
pappersprototypen så ansåg jag att den kunde tas bort utan större 
konsekvenser. Den var dessutom lågt prioriterad på prioriteringslistan eftersom 
vi kände på oss att den skulle ha tagit för lång tid. 

7.4.2.5 Skeppshastigheter 

Att bestämma skeppens hastigheter var en mycket underhållande process. För 
att kunna börja testa så var jag tvungen att komma underfund med hur jag ville 
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gå till väga. Jag kom snabbt fram till att för att föra över spelet hyfsat trovärdigt 
till realtid så skulle jag sätta en bestämd tidsmängd på hur lång en utav 
pappersprototypens turer var. Denna tidsmängd tog jag sen och ställde upp 
relativt till skeppens hastighetsförhållanden. Exempelvis så visste jag att en 
jagare är dubbelt så snabb som ett slagskepp. Jag satte denna tidsmängd till tio 
sekunder till en början. Jag räknade ut med en enkel formel hur långt ett skepp i 
den digitala prototypen skulle röra sig på en tiosekunderstur. Detta gjorde jag 
genom att ställa pappersprototypens antal rutor relativt till den digitala 
prototypens måttsystem. Efter jag gjort detta så såg jag utifall att hastigheten 
som skeppet fick i realtid var estetiskt tilltalande enligt de mål som var uppsatta. 
Jag testade bland annat en femsekundersintervall men den visade sig inte ge 
ett lika behagligt resultat som den ursprungliga tiosekundersintervallen gav. Det 
blev helt enkelt rätt från början vilket var både förvånande och glädjande. 
 

7.4.2.6 Skeppsstorlekar 

Skeppens olika storlekar var i den digitala versionen i princip helt obetydliga. I 
pappersprototypen var alla skepp lika stora och blockerade passager och 
liknande med lätthet. Detta var helt orimligt rent estetiskt eftersom skeppen var 
så försvinnande små i jämförelse med terrängen. De var även så smala att de 
knappast skull ha kunnat blockera varandra effektivt. Detta blev en stor ändring 
från hur pappersprototypen fungerade och ändrade flödet i spelet väldigt 
mycket. I pappersprototypen var det vanligt med enorma frontalkrockar där 
skeppen bara låg i mitten och vägrade låta andra skepp passera. Detta tyckte 
jag var opassande att föra över så jag beslutade mig för att skeppen inte 
behöver kunna blockera varandra så absolut. De kan fortfarande blockera 
exempelvis sikt till andra skepp vilket gör att det fortfarande är viktigt att tänka 
på hur skeppen navigeras under spelets gång. Att undvika de enorma 
masskrockarna som kunde uppstå ser jag som inget annat än positiv för spelets 
upplevelse. Det går i hand med de övriga mål jag följde under arbetets gång. 
Eftersom regeln för kollision hoppades över så kändes det även logiskt att 
skeppens storlekar skulle spela mindre roll. Skeppen kunde fortfarande 
kollidera med varandra rent fysiskt. Dock så händer det ingenting förutom att de 
kommer försöka flytta sig för att manövrera runt åt ett annat håll. 
 

7.4.2.7 Lager 

Grunden till de tre lagren fanns redan i grundutförande i den digitala prototyp vi 
utgick ifrån. Dock så var det system som var på plats otroligt rudimentärt och 
många saker behövde göras om. Systemet hade inte tagit hänsyn till en faktor 
som jag fick lov att tänka länge på. Den faktorn var tid mellan lagerförflyttning. I 
pappersprototypen så flyttar sig skepp relativt till sin förflyttningshastighet vilket 
innebär att jag var tvungen att utvärdera distansen mellan de tre lager som 
fanns på plats. Denna distans var tvungen att överrensstämma med skeppens 
förflyttning på samma sätt som det gjorde i pappersprototypen. 
 
Varje lager skulle även ha ett antal egenskaper. Dessa egenskaper uteblev till 
största del på grund utav att vi lade fokus på mer relevanta delar. Den viktigaste 
egenskapen finns dock på plats. Den viktigaste egenskapen är för ubåtar att 
kunna bli osynliga på det absolut nedersta lagret. I realtidsprototypen så tar 
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ubåtar och blir helt osynliga snarare än enbart oträffbara. Detta borde ge en 
mer övertygande upplevelse för spelarna. 
 

7.4.2.8 Graphical User Interface – Vinst/Förlustkriterier 

För att ge spelarna den information de behövde för att förstå hur spelet 
fortskred så var vi tvungna att implementera en del utav det GUI som behövdes 
för just detta. GUI står för 'Graphical User Interface' och innebär de delar utav 
spelet som spelaren kan dra visuell information ifrån. Detta var en mycket enkel 
uppgift och gick smidigt att lösa. Det rörde sig helt enkelt bara om att göra en 
automatisk uträkning av det vinstsystem som spelarna själva höll reda på i 
pappersprototypen och visa det på skärmen. Vi lade stor vikt på att se till att 
varje spelare skulle ha lätt att kunna hålla reda på vilka vinstpoäng som var 
dess egna och vilka som var deras motståndares. Detta gjorde vi genom ett 
simpelt färgschema som anpassar sig självt. Spelaren ser sina egna poäng och 
punkter som gröna och alla fientliga som röda. Detta bidrar med förståelse 
eftersom de två färgerna rött och grönt används på åtskilliga ställen i vardagen i 
liknande sammanhang. Spelarna visade mycket större förståelse för vad de 
slogs över när systemet var på plats. Innan det var på plats så kändes spelet i 
största grad omotiverat. 
 

7.4.2.9 Skeppsklasser och förmågor 

I överförandet så var vi tvungna att välja bort en del skeppsklasser från spelet. 
Detta på grund utav tidsbrist samt att Victorious Skies övergripande fokus 
skiftats till att göra ett mindre antal klasser utav skepp så bra som möjligt. Jag 
anser att det är mycket bra att fokusera på enbart ett fåtal klasser som då kan 
balanseras till perfektion. Dessutom så kan en myriad utav klasser förvirra 
nykomna spelare då de bli överösta med information. Vi valde att ha kvar de 
mest ikoniska skeppen och valde bort de skepp som inte var mycket mer än 
varianter utav existerande skepp. De skepp som vi valde bort var den lätta 
kryssaren och slagkryssaren. Dessa skepp var inte mycket mer än snabbare 
varianter utav existerande skepp. Den lätta kryssaren fyllde dock rollen som det 
enda skepp mellan jagare och slagskepp. Det var högst suboptimalt att ta bort 
denna skeppsklass men tyvärr så var det nödvändigt. 
 

7.4.2.9.1 UC/Ubåten 

Ubåten var bland de mest ikoniska skepp som skulle föras över. Ubåten krävde 
mest arbete utav alla skeppsklasser på grund utav sin unika roll. Ubåtens 
torpeder var väldigt destruktiva i pappersprototypen men svåra att använda 
eftersom ubåten måste titta rakt mot sitt mål till skillnad från konventionella 
kanoner som kan avfyras över en större yta. För att lösa detta så beslutade jag 
mig för att ge ubåten en väldigt långsam svängradius. Mycket långsammare än 
dess hastighet påvisar. Detta rättfärdigar jag genom att påpeka att terrängen 
den färdas i är mycket mer farlig och oförutsägbar än den som vanliga skepp 
färdas i. Detta fungerar väl rent estetiskt och vi upplever inte att den har en för 
extrem svängradius. 
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Ubåtens osynlighet var ett annat dilemma. Den tidigare digitala prototypen som 
vi byggde vidare på var utrustad med ett antal egenskaper som var önskvärda 
fast otestade. Bland dessa fanns en riktig osynlighet. Till skillnad från 
pappersprototypen så skulle nu ubåten faktiskt inte synas när den inte sköt, 
snarare än enbart inte gå att sikta på. Detta skulle göra den otroligt mycket mer 
kraftfull. Jag beslöt mig för att använda mig utav denna riktiga osynlighet och 
istället kompensera för det genom att göra jagarnas sjunkbomber mer effektiva. 
 

7.4.2.9.2 DD/Jagaren 

Jagaren var ett mycket simpelt skepp att implementera förutom dess 
specialförmåga. Jagaren är det snabbaste skeppet och även det svagaste 
bland dem. Jagarskeppet är ämnat att utföra svepande utforskningsuppdrag 
och jaga ubåtar. Detta gjorde så att jagaren i princip utvecklades parallellt med 
ubåten. Jag var tvungen att hela tiden se att balansen mellan de två skeppen 
var tillfredsställande. Jagaren är direkt skapad utifrån pappersprototypens 
specifikationer och förhållanden och det har inte skett några stora ändringar. 
Den enda riktiga ändringen som gjorts på detta skepp är som svar på en 
balansfråga. Jagaren hade enbart tre kanontorn vilket resulterade i att jag var 
tvungen att finna en fungerande lösning som inte innebar att öka skadan på 
varje kanon eftersom att pansarvärdet är fast. Jag beslutade mig för att dubbla 
attackhastigheten på jagarens kanontorn. Detta resulterar i att jagaren i princip 
beter sig som att den skulle ha varit utrustad med sex kanoner precis som 
slagskeppet. Detta var en tillfredsställande lösning eftersom den även tar bort 
en liten del utav jagarens offensiva kraft i och med att den inte lika effektivt kan 
exekvera 'attackera och fly' taktiker eftersom den inte avfyrar sex kanoner 
samtidigt. 
 
Sjunkbomben är utformad precis som i pappersprototypen med en aning ökad 
effektradius. Detta som svar på skeppens nya storlekar som är betydligt mindre 
än i pappersprototypen. 
 

7.4.2.9.3 BB/Slagskeppet 

Slagskeppet var det första skeppet som vi lade in i den digitala prototypen. 
Anledningen till att vi gjorde det var för att den närmast representerar ett 
'standardskepp'. Det var på denna skeppstyp som jag testade fram bland annat 
skeppshastighet och avfyrningsintervaller. 
 
När vi skapade slagskeppets bomber så resonerade jag som följande. Bomber i 
prototypen var inte mycket att ha, de var i behov utav att ett fiendeskepp stod 
helt stilla direkt under dem. Jag tänkte att bomberna kunde göras lite mer som 
sjunkbomberna fungerade i pappersprototypen. De har en större effektradius. 
Jag beslutade mig även för att bomberna skulle falla till det undre lagret och 
explodera på fem sekunder precis som intervallerna på tornen. Dock fortfarande 
med en vänteperiod på tio sekunder mellan varje bomb. Naturligtvis testades 
detta för att se om det var balanserat. Anledningen till att de vanliga bomberna 
blev ökade i effektivitet var på grund utav att lätta kryssare inte existerar i den 
digitala prototypen. Då är det enbart de stora långsamma slagskeppen som har 
bomber. För att de i huvud taget ska kunna träffa fiendeskepp med sin 
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långsamma förflyttningshastighet så ansåg jag att de behövde en snabbare 
intervall. Spelare borde belönas utifall de kört upp ett slagskepp till högsta nivån 
eftersom det inte är en vanlig strategi. 
 

7.4.2.9.4 CV/Hangarfartyget 

I pappersprototypen så var hangarfartyget det viktigaste skeppet på vardera 
sidan utav slagfältet. Vid förlust utav skeppet så kunde den andre spelaren ofta 
förutse hur spelet skulle spela ut sig och på så sätt vinna. Hangarfartyget är 
ungefär likadant som det var i pappersprototypen med ett par små ändringar. 
Dessa ändringar ligger inte i själva skeppet utan i hur dess specialattacker kan 
kontras. Hangarfartygets bombflygplan och jaktflygplan kan mycket enklare 
kontras eftersom skepp kan hjälpas åt att aktivera luftvärn mot dem och förstöra 
dem innan de ens hinner nå sitt mål. 
 

7.4.2.10 Förstärkningar 

Förstärkningar är en del utav spelet som inte fanns i pappersprototypen. Detta 
är en experimentell del utav spelet som enbart lades till för att kunna testa 
prototypen enklare och utan avbrott. Det innebär att när ett skepp förstörs så 
startas en tidsnedräkning på en satt tid tills skeppet återuppstår i spelarens 
startzon. 
 
Startzonerna i sig var till resultat utav att jag tidigt ansåg att placeringen utav 
skepp manuellt skulle påverka spelupplevelsen negativt. Detta på grund utav att 
de inte skulle kunna börja spela omedelbart. Så den funktionen byttes ut mot 
den som var tänkt för förstärkningar. 
 

7.4.3 Projektets avslut 

När projektet var avslutat så hade vi skapat en rudimentär men funktionell 
digital prototyp. Vi anser att denna prototyp både är trogen originalet men även 
har ambitioner nog att anpassa sig efter våra önskade upplevelsebaserade och 
estetiska mål. Två spelare kan sitta ner och få en klar överblick över spelets 
kärnmekaniker och till och med spela en mer eller mindre funktionell match mot 
varandra. Naturligtvis är prototypen full med fel men det är vad som är förväntat 

utav en tidig prototyp. Prototypen är fullt möjlig att bygga vidare på och utveckla 
till nästa nivå eftersom den inte på något sätt använder sig utav kod eller 
funktioner som inte kan byggas ut. 

Enligt gruppen Victorious Skies så hade vi skapat den första riktiga visionen 
utav hur spelet skulle se ut. Detta var en riktigt stor moralhöjare och vi som 
utförde projektet blev riktigt nöjda med det resultat vi frambringade. Jag 
samlade på mig åtskillig kunskap om hur jag kan konvertera 
turordningsbaserade spel till realtid. Mycket tack vare den praktiska erfarenhet 
jag fick utav att göra och testa. Jag anser att om jag skulle göra ett liknande 
projekt i framtiden så skulle det gå betydligt enklare eftersom jag nu vet i grova 
drag hur jag bör lägga upp arbetet. Processen fortlöpte mycket väl under detta 
arbete eftersom jag lyckades gissa mig till relativt tidigt vad som behövdes och 
hur jag skulle göra det. 
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Sammanfattningsvis skulle jag vilja ställa upp ett par listor som i väldigt korta 
drag beskriver de största förändringarna. 

Vad jag valde bort ur prototypen: 

 Skeppskollisioner 

 Skeppsklasser: Lätta kryssare och Slagkryssare 

 Spelarstyrd skeppsplacering vid start 

Vad jag förändrade: 

 Uppdelning utav skada 

 Attackhastighet 

 Träffsäkerhet
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8 Slutsats 
Den viktigaste slutsatsen jag kunde dra utifrån det här arbetet var att det inte 
gick att föra över en turordningsbaserad prototyp till realtid och digital form utan 
att avvika från den ursprungliga upplevelsen. Konverteringen till realtid förde 
med sig så stora förändringar till samtliga element att det istället blev läge att 
försöka besluta passande kompromisser för att kunna bibehålla den största 
delen utav spelets känsla. När en konvertering ska genomföras så kan inte de 
ansvariga använda samma formula som om den bara rakt av skulle förts över 
till digital form. 

Det finns element som fungerar mer eller mindre bra att föra över och det är 
rekommenderat att utvecklare följer en liknande process som jag gjorde med 
upplevelsebaserade och estetiska mål. När utvecklaren vet vad som förväntas 
utav spelets realtidsversion så blir det lättare att se vilka kompromisser som 
måste göras. Kompromisser kommer att behöva göras och minsta skillnad kan 
innebära en större förändring när det överförs till realtid. Allting i spelet kommer 
att förändras och det går inte att förvänta sig en helt smärtfri process. I vissa fall 
så kan någonting föras över tillsynes perfekt men ofta så fungerar det då 
fundamentalt annorlunda. Detta behöver inte nödvändigtvis vara dåligt utan kan 
påverka spelet positivt. 

En oväntad utveckling var att spelet förändrades så mycket som det gjorde. När 
det gick ifrån en deterministisk spelstil så bytte det spelarbas. I detta fall så 
bytte den dock till den spelarbas som vi utvecklare ville rikta oss till. Detta är bra 
att ha i åtanke utifall att spelets möjliga föränding inte är planerad. 

Vissa utav de upplevelsebaserade mål som jag följde under överföringen gick 
enligt mig extra bra att följa. Bland dessa fanns mitt mål om att spelet skulle 
kännas kompetetivt/tävlingsinriktat. Inget inducerar en känsla utav tävling som 
införandet utav realtid enligt mig. Jag rekommenderar varmt att lägga fokus på 
en sådan punkt om spelet är svårtolkat i realtid. 

Rent estetiskt så blev det enligt mig en positiv förändring i spelets flöde. 
Avbrotten som turbaserade spel har mellan turer kan bryta den estetiska 
immersion som spelaren bygger upp. Min åsikt är att realtid bidrar med ett 

estetiskt tilltalande flöde i hur spelet spelas som för många spelare ger en 
storslagen känsla. 

Att behöva abstrahera om hur skada tilldelades krävde mycket tid för att korrekt 
och jämt kunna sprida ut skadan över ett flertal kanoner. Om jag skulle göra 
detta igen så skulle jag redan i pappersprototypen förbereda mig inför de 
estetiska målen genom att göra den mindre strikt. Detta är en övergripande bra 
sak för utvecklare att tänka på och inte enbart applicerbart i detta fall. Det är 
mycket användbart om regler och värden är gjorda så att de kan användas och 
tolkas på fler sätt en ett. Det är med andra ord en bra idé att räkna med de 
estetiska målen i så god mån som det går redan i ett tidigt stadie. 

Rent estetiskt så bidrog realtid med en del faktorer som påverkade spelet på 
olika sätt: 
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 Realtidsflödet lade en filmisk känsla över spelytan. 

 Spelarnas immersion bröts inte lika lätt som i ett turordningsbaserat 
format. 

 Rörelser blir mindre stela när de utspelar sig i en rymd som tillåter 
mindre avgränsad förflyttning. 

Jag kom även fram till dessa punkter som jag påstår förändrade 
ursprungsupplevelsen mest. Dessa beror uteslutande på grund utav att spelet 
bytte format till realtid och kan även appliceras på andra projekt. 

  Spelet går ifrån en deterministisk spelstil till ett kaosartat läge vilket 
tilltalar helt olika sorters spelare. 

 Att konvertera en 'tur' till en faktisk tid behöver stor omtanke och bör gå 
hand i hand med de upplevelsebaserade och estetiska mål som ditt spel 
har för bästa effekt. 

 Behovet utav kompromisser. Kompromisser kommer att behöva göras 
och om de inte görs exakt rätt, vilket de med stor sannolikhet inte 
kommer, så kan ursprungsupplevelsen bli lidande. 

Jag var tvungen att fråga mig hur långt ifrån ursprungsupplevelsen jag var villig 
att gå. Beslutet blev att om jag höll  mig så nära målen som möjligt och 
respekterade originalet så arbetade jag så väl som jag kunde. Jag kunde inte 
föra över upplevelsen rakt av men jag kunde vara den trogen. Detta kändes 
tillfredsställande både enligt mig och mina kollegor. Det är mycket viktigt att 
denna fråga har ett tydligt svar så att hela utvecklingsgruppen är med på 
förändringarna. Utifall att denna fråga inte kan besvaras säkert nog så borde 
mer energi läggas ner på att besvara den. 

Avslutningsvis så vill jag kortfattat sammanfatta de punkter med viktig 
information som detta arbeta frambringat. För överföring ifrån ett 
turordningsbaserat format till realtid så bör de som är ansvariga ha detta i 
åtanke för att överföringen skall bli så bra som möjligt: 

 Kompromisser behöver inte vara negativa. Att vara trogen originalet 
måste i många fall ge vika för att skapa ett bra realtidsspel. 

 Låt dina upplevelsebaserade och estetiska mål forma det spel som skall 
göras. Låt regler som tidigare var satta i sten förändras till det bättre om 

möjligheten uppenbarar sig. 

 Lägg fokus på mål som realtid främjar vilket exempelvis kan vara 
kompetetivt tävlingsspelande. 

 Spelarbasen/målgruppen kan ha ändrats efter överföringen, planera 
noga i förväg vilken målgrupp som realtidsspelet kommer att rikta sig till. 

 Realtid är perfekt för att ge ett spel en filmisk känsla och ge spelet ett 
vackert flöde.
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11 Bilagor 

11.1 Projektplan 

Projektrapport 

Handledare Jakob Berglund 

Alexander Oltner 

Speldesign och Grafik åk. 3 

Inledning 

Detta projekt kommer göras som en mindre del i spelprojektet Victorious Skies 
som är ett studentprojekt på Högskolan på Gotland. I detta projekt så har jag 
ansvaret att se till att implementeringen av viktiga designbeslut förs igenom på 
ett korrekt sätt. Jag kommer att utföra ett projekt som innebär att jag ska 
tillsammans med en programmerare, Mikael Gullberg, ska implementera en 
turbaserad pappersprototyp i digital form och även i realtid. Min rapports fokus 
kommer att ligga på att utforska hur jag kan göra övergången mellan turbaserat 
system till realtid så bra som möjligt utan att avvika för mycket från originalet. 

Problemformulering 

Under detta projektarbete så har jag en problematik i och med att jag ska föra 
över en pappersprototyp som är gjord i ett turordningsbaserat format till realtid i 
digital form. Min fråga är hur jag för över prototypen utan att avvika för mycket 
från den ursprungliga upplevelsen. Övergången mellan de två olika formaten 
kommer utan tvekan att påverka den ursprungliga upplevelsen på ett sätt eller 
ett annat och jag kommer att sträva efter att bibehålla ursprungskonceptet så 
väl som möjligt. 

Bakgrund 

Anledningen till att jag valde detta projekt är för att det lät intressant. När jag 
gjorde tidig efterforskning så kunde jag inte hitta någon som skrivit om ett 
liknande problem. Jag tycker att frågorna är sådana frågor som kan tålas att 
tänka på och de har ett generellt värde ur en speldesigns-synvinkel. 
Anledningen till att jag tycker att det har ett värde är för att prototyper är ett klart 
hjälpmedel för att utveckla spel. De är ekonomiska och effektiva för att testa ett 
spels olika designer på. När spel utvecklas så finns det ingen bestämd formula 
som det gör för exempelvis nyttoapplikationer utan spel måste kontinuerligt 
testas vilket prototyper hjälper till med. 
 

Syfte 

Jag gör detta projekt som examensarbete. Jag gör även detta arbete för att jag 
vill hjälpa min projektgrupp Victorious Skies genom att placera mitt 
examensarbete i vårt nuvarande projekt för att minimera tid utanför projektet. 
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Jag valde att fokusera på övergången turbaserad till realtid för att det går hand i 
hand med den viktigaste kvarvarande uppgiften innan Victorious Skies når sin 
alfa-version; att implementera rudimentär 'gameplay'.   

Mål 

Med detta projekt vill jag producera en fullvärdig och relevant projektrapport 
som jag kan använda som examensarbete. Jag vill uppnå en så pass hög 
verkshöjd på projektet och rapporten så att den tidigt blir godkänd. Jag vill med 
projektrapporten visa att jag kan svara på min problemformulering; hur ett 
turbaserat spel kan tolkas i realtid. 

Avgränsningar 

Projektet har en slutgiltig tidsgräns. Tidsgränsen är senast den 6 juni. Det 
kommer att finnas seminarier under arbetet som är obligatoriska och kommer 
att stämma av arbetet fram tills dess. 

Projektet måste även relatera till spel eller speldesign, eftersom det görs som 
examensuppgift till programmet Speldesign och Grafik på Högskolan på 
Gotland. 
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Metodbeskrivning 
Under detta arbete så kommer jag att arbeta med att föra över min turbaserade 
pappersprototyp till digital form.  

Ansvarsfördelning 

Jag kommer att utföra arbetet till största del själv. Dock för att kunna föra över 
prototypen till digital form kommer jag att samarbeta med en programmerare 
som heter Mikael Gullberg. Mikael kommer att sköta det praktiska med själva 
överförandet. Han har ett annat projekt än mig där han ska testa en 
arbetsmetod. Jag kommer att sköta den designmässiga överföringen där jag 
kommer att bearbeta min frågeställning. 

Tillvägagångssätt 

Jag planerar att utföra mitt arbete genom att använda mig utav en 
prioriteringslista. Prioriteringslistan innehåller artefakter som ska föras över från 
den turordningsbaserade prototypen till realtid. Den är formaterad med 
svårighetsgrad och förväntad tid tills artefakten är klar. Artefakterna är beroende 
utav varandra och vissa leder till andra. De är sorterade efter hur viktiga dem är 
att få klara. Detta hjälper oss att kunna förutse hur lång tid vi kommer att 
behöva för att klarställa prototypen. Att bli klar med allt förväntar vi oss inte, 
men vi kommer att hinna med tillräckligt mycket för att kunna få svar på våra 
respektive frågeställningar. Utöver prioriteringslistan så kommer vi att följa en 
gemensam tidsplan fram tills dess att våra arbeten inte är beroende utav 
varandra längre. Denna tidsplan fortföljer med en tidsplan jag gjort för mitt eget 
arbete.  

Under tiden som jag och Mikael gör det praktiska arbetet med överföringen så 
kommer jag att kontinuerligt anteckna allt av relevans för att svara på min 
frågeställning. Detta kommer att stå till grund för vad jag skriver om i rapporten. 
Om jag finner tid så kommer jag även att fortsätta leta efter flera källor som kan 
komma att vara användbara efter genomförandets slut. 

Efter genomförandet är klart så kommer jag att ställa den information jag samlat 
på mig i förhållande till min frågeställning för att försöka svara på den. Jag 
kommer använda mig utav källor och tidigare arbeten för att bearbeta texten till 
en rapport där frågeställningen skall besvaras. 

Källor 

Under mitt arbete så tänkte jag använda mig utav ett flertal källor. Jag tänkte 
leta reda på källor i böcker och på Internet för användning som referenser i mitt 
arbete.  Den typen av källor som jag söker använda i mitt arbete är de som rör 
något av följande; prototypkonstruktion, överföring turordningsbaserat-realtid 
och generella källor om bland annat speldesign. Jag anser dessa typer av källor 
vara lämpliga eftersom att de direkt relaterar till vad jag skall göra. Jag vill gärna 
se om det finns liknande arbeten gjorda innan för att kunna ta inspiration ifrån 
dem. Jag är även i behov utav mer generella källor för att kunna bevisa det jag 
skriver om som inte direkt rör mitt eget arbete. Jag kommer att referera till mina 
egna tidigare arbeten eftersom det här arbetet görs som ett uppföljande arbete 
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till tidigare arbeten som jag skrivit en rapport på. De tidigare arbetena är handlar 
inte om samma saker men har producerat resultat som jag använder mig utav i 
detta arbete. 

Tidsramar och uppgifter 

Jag kommer att föra en loggbok under arbetet. Detta gör jag eftersom jag tycker 
att det är intressant och relevant att kunna se hur varje vecka fortskridit. Jag tar 
mindre notiser under arbetets gång som jag varje vecka kommer att 
sammanfatta till en större text. Jag kommer att använda de stora loggböckerna 
som bilaga i metodkapitlet i rapporten. 

Jag kommer att följa ett antal satta deadlines. Alla deadlines finns beskrivna i 

tidsplaneringen senare i dokumentet. Dem är absolut nödvändiga att hålla. 
Bland dessa deadlines finns det en som innebär att jag måste förbereda mig 
inför opponeringen. På opponeringen kommer jag att ge kritik på andras 
arbeten och få kritik på mitt eget. Det är absolut nödvändigt att jag läst igenom 
allas rapporter tills den. Jag ska även kunna min egen rapport tillräckligt bra för 
att kunna svara på alla frågor rörande den. 

Vi kommer att ha ett flertal online-seminarier där vi ska stämma av våra 
arbeten. Dessa är obligatoriska och får inte missas. 

Innan projekttiden tar slut så ska jag framställa en projektrapport som ska 
fungera som mitt examinerande arbete. 

Framstegsbedömning 

Jag kommer att kunna bedöma hur mitt projekt framskrider genom att se hur 
mycket data jag lyckas samla in under själva arbetet. Ju mer ren fakta jag 
lyckas framställa desto bättre. Om jag känner att arbetet går bra under tiden 
som jag betar av prioriteringslistan så vet jag att arbetet går framåt. Jag vet att 
det går bra om jag anser att jag själv förstår mig på vad det är jag gör och ser 
att jag kan svara på min frågeställning. Rent uppgiftsmässigt så kommer jag 
kunna mäta framsteg i hur stor del av rapporten jag anser vara klar. 
 

Slutprodukten 

Slutprodukten utav detta arbete kommer bli en projektrapport. Projektrapporten 

ska svara på min frågeställning och vara så pass detaljerad att andra skulle 
kunna utföra samma arbete som jag gjort bara genom att läsa min rapport. 
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Risker & Åtgärder 
I denna sektion kommer jag att lista projektets största risker och planerade 
åtgärder. 

 

Tidsbrist 

Det finns en risk för att jag tar på tok för lång tid på mig att utföra projektet på 
vilket kommer lämna för lite tid till att skriva själva rapporten på. Jag ska försöka 
undvika denna risk genom att planera min tid väl i förväg. Utifall det visar sig att 
min tidsplanering är undermålig så får jag bäst jag kan dela upp kvarstående tid 

för att försöka nå ett adekvat resultat. 

 

Missar Deadlines 

Denna risk är till följd utav den tidigare risken. Utifall jag inte hinner klart i tid 
finns det inte mycket jag kan göra förutom att göra om arbetet tills nästa gång. 
Det enda jag kan göra för att undvika denna risk är att inte låta den uppenbara 
sig genom att planera min tid väl. För att undvika att jag helt enkelt glömmer 

bort deadlines så skriver jag upp dem i en almanacka som jag ständigt har 
framme 

 

Förlust utav digitalt arbete 

Om min dator skulle krascha eller om mitt arbets-USB minne skulle försvinna så 
kan mitt utförda arbete försvinna. Detta kan jag försöka undvika genom att 
regelbundet göra säkerhetskopior av mitt arbete som jag lagrar på en annan 
dator. Detta gör så att om jag förlorar data så förlorar jag maximalt en 
arbetsdags jobb istället för allt. 

 

Misslyckade/Missade seminarier 

Om jag misslyckas med ett seminarium så har det skett ett fundamentalt 
planeringsfel, detta kan mycket väl uppstå men jag kommer att försöka undvika 
det. Jag kommer försöka undvika detta genom att i förväg ta reda på vad varje 
seminarium handlar om och på ett eller annat sätt ta reda på dess krav. Om jag 
missar ett seminarium så är det på grund av något allvarligt och det kan 
förmodligen inte hjälpas. 

 

Misslyckanden inom opponering 

Det finns två risker involverade med opponeringen. Den första och mest 
allvarliga är att jag inte får någon vettig kritik på mitt arbete. Tidigare kursers 
opponering har tytt på att detta kan vara en risk även här. Detta kan innebära 
att arbetet blir undermåligt när det ska lämnas in till examination och kan även 
stressa upp mig. Det finns inte mycket jag kan göra åt detta förutom att hoppas 
att jag får en fullvärdig opponering. Den andra risken är att jag själv inte kan ge 
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vettig opponering, denna risk är dock inte så stor eftersom jag som åtgärd 
tänker förbereda mig väl. 

 

Brist/Fördröjd feedback från handledare 

Eftersom att handledarna vi blivit tilldelade har väldigt många elever per styck 
så kommer med största sannolikhet den feedback vi vill ha/behöver vara 
försenad. Med hur länge den blir försenad kan vi inte förutse vilket kan vara ett 
problem. Handledarna kan även vara helt otillgängliga vilket skapar problem i 
och med att arbetet kommer igång försent. Det finns inte jättemycket som kan 
göras åt detta förutom att ta reda på så mycket av det jag behöver veta själv. 

 

Fördröjd start utav arbete 

Om mitt arbete kommer igång på tok för sent så kan jag få problem med att 
hålla deadlines. Detta skulle i första hand vara resultat utav att jag fått 
handledarfeedback försent vilket jag inte riktigt har någon åtgärd för. Om 
arbetet kommer igång försent så måste jag helt enkelt jobba hårdare för att bli 
klar. I värsta fall så får jag jobba på kvällar och helger. 

 

Planeringen 

Utifall planeringen av någon anledning måste göras om eller anpassas för 
andra förutsättningar finns det en risk att mycket tid går åt. Om tid går åt i 
överflöd så kommer det bli problem att hålla de satta tiderna. För att undvika 
detta så kommer jag försöka kontrollera min plan under hela arbetets gång med 
bland annat handledare men även med klasskamrater i utbyte mot att jag 
kontrollerar deras. 

 

Sjukdom 

Utifall att jag skulle bli så sjuk att jag inte kan arbeta så är den enda 
åtgärdsplanen att bli så frisk som möjligt så fort som möjligt. Som tur är brukar 
jag inte bli sjuk men för säkerhets skull så ska jag undvika kontakt med folk som 
har/nyligen haft smittsamma sjukdomar som exempelvis vinterkräksjukan.  

 

Otillräckliga slutresultat 

Om mitt slutresultat av arbetet blir otillräckligt och inte når upp till min 
frågeställning så kommer jag förmodligen misslyckas med min examensuppgift. 
Detta förebygger jag genom att ta alla delar i arbetet seriöst och förbereda mig 
så gott jag förmår. Om det ändå skulle ske så får jag göra om arbetet rätt vid 
nästkommande tillfälle. 
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Tidsplan 

Forskning/Planering (18 april – 24 april) 

Mellan dessa datum så kommer jag att förbereda i stora drag hur jag ska utföra 
mitt projekt. Jag skriver denna projektplan för att ha någonting att kunna gå 
efter. Jag gör den utförligt för att vara säker på att jag har en bra grund att gå 
utifrån. Jag lägger störst vikt vid denna tidsplanering. 

Jag kommer att söka på Internet efter artiklar rörande mitt ämne; hur 
pappersprototyper kan tolkas i digital form. Jag har tidigare försökt söka efter 
relevanta artiklar utan någon lycka så jag kommer framför allt satsa på att 
samla information som kan användas som referenser runt om. Jag ska ta reda 
på vad jag kan ha som alternativ till externa referenser om jag inte hittar 
tillräckligt många. Jag har även beställt en bok som jag ska ta referenser ur. 
Boken berör spelprototyper generellt men kan trots att den inte handlar specifikt 
om turbaserat till realtid vara relevant på ett eller annat sätt.  

Jag kommer att samtala med Mikael Gullberg som är 'Lead Programmer' i mitt 
projekt. Vi ska tillsammans planera hur vi ska gå tillväga för att genomföra den 
uppgift som vi båda baserar våra frågeställningar utifrån. Uppgiften är att föra 
över den pappersprototyp jag tidigare gjort till digital form och därigenom ändra 
dess format från turbaserat till realtid. Mikael skall testa en ny metod utav 
arbetsflöde som jag indirekt kommer deltaga i eftersom att vi jobbar 
tillsammans. Anledningen till att vi jobbar tillsammans är för att vi har olika 
kompetenser. Mikael är programmerare och kommer att formulera all kod som 
behövs medan jag som designer kommer att se till att prototypen förs över 
korrekt. Jag kommer även att testa den och se till att testa alla de värden som 
ska kontrolleras. Det kommer att vara min uppgift att se till att övergången till 
realtid går så bra som möjligt. 

Vi ska göra en lista utav alla de delar som pappersprototypen består utav och 
sedan prioritera dessa. Denna lista ska stå till grund för det vi gör under arbetet. 
Vi kommer att börja med det högst prioriterade och beta av så långt vi finner att 
vi kan. Jag ska undertiden utvärdera hur övergången till realtid påverkar 
delen/spelet. 

Projektutförande (25 april – 1 Maj) 

Mellan dessa datum så kommer jag att tillsammans med Mikael försöka svara 
på min frågeställning. Vi kommer att utföra uppgiften att föra över 
pappersprototypen till digital form. Jag kommer att övervaka arbetet och se hur 
saker och ting spelar ut. Vi kommer att progressivt gå igenom prototypen bit för 
bit där vi börjar med de delar av den som är mest relevanta. Detta gör vi för att 
få in de viktigaste delarna först utifall vi inte hinner med att implementera alla. 
Jag kommer att dokumentera hur övergången turbaserad till realtid går och 
kommentera på hur det fungerar. 

Jag ska minst skriva innehållsförteckning och ett enkelt upplägg till rapporten 
under denna vecka, men fokus kommer ligga vid att föra en ordentlig logg som 
jag kan referera till senare i rapporten. 
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Skriva rapportens första utkast (2 Maj – 22 Maj) 

Den andra Maj så kommer jag att delta på kursens andra obligatoriska 
seminarium. Till detta seminarium planerar jag att minst ha formulerat rubriker 
till min rapport och möjligtvis skrivit små notiser under varje rubrik. Jag kommer 
även ha formulerat ut exakt vad jag ska skriva om i rapporten. 

Tills den tjugoandra Maj så tänker jag använda det jag dokumenterat ner under 
utförandet för att börja skriva själva rapporten. Jag kommer förmodligen att 
bearbeta stycken av dåligt formaterad/formulerad text jag skrivit under 
rubrikerna när jag genomförde projektet. 

Förbereda rapporten inför opponeringen (23 Maj – 30 Maj) 

Viktiga datum under denna period är den tjugotredje Maj och den trettionde Maj. 
Den tjugotredje Maj så är det ett obligatoriskt seminarium då första utkastet på 
rapporten ska lämnas in. Första utkastet ska jag ha gjort klart veckan innan. 
Den trettionde så är det inlämning för opponeringen, så jag planerar att lägga 
ner mycket tid på rapporten under dagarna innan. Utifall jag får kritik på arbetet 
så ska jag spendera tid på att korrigera rapporten. 

Läsa rapporter och förbereda opponering (31 Maj – 3 juni) 

Mellan dessa datum så kommer jag att läsa igenom de rapporter jag måste läsa 
inför opponeringen den tredje juni. Jag ska se till att skriva ner allt jag tänker på 
så att jag inte glömmer någonting. Jag ska även läsa igenom min egen rapport 
för att undvika pinsamma misstag. Jag måste se till att kunna svara på alla 
frågor rörande min egen rapport. 

Finalisera rapporten (3 juni – 6 juni) 

Inför slutinlämningen som är den sjätte juni så ska jag se till att fixa det i 
rapporten jag fick kritik på under opponeringen. Utifall att detta är stressigt så 
kommer jag att jobba dygnet runt tills det är perfekt. 
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11.2 Ursprunglig Prioriteringslista 

Se extern bilaga prioriteringslista. Detta är en ögonblicksbild utav hur den såg ut 
i början utav arbetet.
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11.3 Loggbok 1, 8/4 - 24/4 

Under denna period så har jag påbörjat mitt arbete. Jag inledde den 8de med 
att ha ett handledarmöte med Jakob Berglund för att försöka få fram hur jag 
skulle skriva min problemformulering. Under denna tid så visste jag inte riktigt 
hur jag borde skriva min problemformulering eller ens vad en frågeställning 
riktigt innebar. Efter mötet hade jag ett lite större hum om vad jag skulle göra.  
 
Jag började spåna på idéer till problemformuleringar som jag skrev ner. Jag 
valde sedan bland dessa för att skicka in till Jakob för att jag kände att jag 
behövde få ytterligare feedback. Jag hade dock missuppfattat det hela och 
väntade en vecka i hopp utav att få svar när det visade sig att han aldrig menat 
att skicka feedback via mail. Istället så fick jag min feedback på mitt nästa möte, 
den 21sta, vilket jag verkligen behövde för att börja jobba.  
 
Mellan handledningsmötena så började jag att formulera min projektplan så gott 
som jag kunde. Min projektplan gjorde jag eftersom att jag kände att jag ville 
fylla ut min rapport på samma sätt som vi gjorde i den tidigare kursen Avancerat 
Spelprojekt II. Anledningen till att jag ville det var för att jag tyckte att det var ett 
bra sätt att komplimentera sitt metodavsnitt på. Jag började med att formulera 
en riskanalys eftersom att det kändes logiskt. Vid tillfället så kände jag mig 
ganska bortkommen och tyckte då att skriva en riskanalys rörande just bland 
annat det var passande. Den blev klar relativt snabbt och jag gick över till att 
börja formulera standardrubriker till rapporten; inledning, metod, teori, etc. En 
sak jag gjorde som jag själv fann väldigt underlättande var att leta upp på 
internet hur en projektplan och projektrapport borde skrivas. Jag hittade en bra 
källa som jag använde mig utav på hemsidan Förbundet Unga Forskare20. Jag 
kopierade texten och skrev in under mina rubriker så att jag vet vad jag ska 
skriva under varje rubrik. 
 
Jag började även söka runt bland de sidor som jag fått rekommenderade utav 
Jakob att börja söka referensmaterial i. Det visade sig att det var betydligt 
svårare än jag trodde att hitta referensmaterial som berörde mitt ämne specifikt. 
Detta var både bra och dåligt. Det bra var att det uppenbart inte var många som 
haft min problemformulering innan och det dåliga var naturligtvis att det inte 

fanns några arbeten att titta på för inspiration. En utav sidorna som jag fick var 
till min stora fasa värdelös eftersom varenda artikel kostade minst 150 kronor 
att ladda ner. Det löste sig dock senare när jag fick artiklarna från sidan utav 
Jakob personligen. 

 
Efter jag valt min frågeställning så skrev jag i princip klart min projektplan. Efter 
min projektplan var klar så började jag samtala med Micke om hur han tänkte 
utföra sitt projekt eftersom att vi ska jobba tillsammans. Vi beslutade oss för att 
göra en lista av allt vi skulle göra och prioritera uppgifterna. Denna lista kommer 
vi att använda oss utav under nästa period då vi kommer att försöka göra så 
mycket som möjligt utav de uppgifter som står på listan. Vi skrev klart listan 

                                            
20

 Förbundet Unga Forskare. Förbundet Unga Forskare 2007-2010. 2011. 
http://www.fuf.org/swe/projektbanken/foer_elever/hur_man_goer_ett_projektarbete/projektplan 
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under en hel arbetsdag och gick tydligt igenom vad varje punkt innebar. Vi tog 
även i samband med detta och informerade varandra om våra individuella 
frågeställningar, så att vi kan hjälpa varandra under arbetets gång men 
framförallt så att vi inte ignorerar det som den andra behöver utföra. 



Oltner, Alexander Att överföra en turordningsbaserad prototyp till realtid 2011 

53 
 

 

11.4 Loggbok 2, 25/4 - 2/5 

Under denna tidsperiod har jag påbörjat och avslutat mitt praktiska arbete. Det 
praktiska arbetet har gått fantastiskt bra och jag har uppnått många av de mål 
som jag satt. Arbetet inleddes med att jag och Mikael började beta av 
prioriteringslistan. Vi började som planerat med uppgiften prioriterad nummer ett 
och fortsatte i fallande ordning. Alla uppgifter hade en generöst satt förväntad 
tid på när vi trodde att dem skulle bli klara. Denna visade sig vara väldigt 
motiverande eftersom arbetet ständigt gick så väl. Första dagen så lyckades vi 
exempelvis med att fullfölja hela elva timmars arbete på endast åtta. 
 
Mer specifikt för mitt arbete under den här veckan; jag har i praktiken kunnat se 
hur överföringen mellan turbaserad pappersprototyp till digital i realtid har fört 
sig. Det har varit en utmaning att utvärdera hur varje artefakts konvertering 
skett. Det har dock visat sig att prioriteringslistan har fungerat ypperligt eftersom 
artefakterna inte hade kunnat sorteras i en bättre ordning. Vi märkte aldrig av 
att vi ville eller behövde flytta på någonting. Jag stötte på ett antal dilemman 
under arbetets gång. Ett utav dessa var att skepp i prototypen gör en fast 
skada. Denna skada tar inte hänsyn till hur många kanoner skeppet har. 
Skeppen har även ett antal värden som avser bepansring som tar bort en viss 
skada från varje skott. Jag fick länge sitta och göra matte för att se hur jag så 
nära som möjligt kunde få det att gå jämt ut. Jag har suttit och ständigt 
antecknat varenda detalj som jag fann relevant för att svara på min 
frågeställning. Jag antecknade ner detta i ett dokument som jag vid ett senare 
tillfälle ska bearbeta och föra in i rapporten. Jag lyckades få ihop en god mängd 
rå data som säkerligen kommer hjälpa mig mycket i själva skrivandet. 
 
Jag började även läsa en nyinförskaffad bok. Tracy Fullertons Game Design 
Workshop21. Boken visade sig innehålla betydligt mer relevant information än 
jag vågat hoppas på. Den har speciellt ett kapitel som handlar om just att göra 
en prototyp utav ett strategispel. Prototypen behandlar motsatsen utav vad jag 
gör nämligen så konverterar den realtidsstrategi till turbaserat. Eftersom 
principen är densamma så har jag tagit stor nytta utav boken. 
 
Totalt så lyckades vi beta av allt som vi förväntade oss hinna på 
prioriteringslistan. Vi hann göra allt från 'Victory Zones' samt testa dessa till 
samtliga klasser av skepp spelet innehåller. Vi hann så pass att vi lyckades 
avsätta en hel dag, 29/4, till att speltesta allt det vi gjort samt leta reda på och 
eliminera buggar. 

                                            
21

 Fullerton, Tracy, 2008, Game Design Workshop 
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11.5 Pappersprototyp 

Pappersprototypen har varit mycket viktig under detta arbete. För att testa på 
den själv så refererar jag till den externa mappen kallad pappersprototyp. I den 
finns regler och två spelplaner. För att spela pappersprototypen behöver du 
tillgång till en vän att spela med samt en skrivare. Lycka till! 
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11.6 Digital Prototyp 

Den digitala prototypen är detta projekts resultat. Eftersom det är en 
utvecklingsversion så finns det en stor risk för att den är svår att förstå sig på. 
Det hindrar dig dock inte från att testa den! Den digitala prototypen befinner sig i 
mappen digital prototyp som även innehåller en kort textfil som hjälper dig 
komma igång. För att spela den bör du ha tillgång till en vän samt ytterligare en 
dator. Lycka till! 
 

 

 

 


